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 Na temelju članka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 44/05 – pročišćeni tekst) i članka 39. i 45. stavak 4. 
Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01 i 1/06), 
Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na 25 sjednici održanoj 06. ožujka 2006. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE 

VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU 
OPĆINE DUGI RAT 
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I 

 
 Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat. 
 

II 
 
 Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 23. travnja 2006. godine u vremenu od 07,00 
do 19,00 sati.  
 

III 
 
 Ova odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» - službenom glasilu 
Općine Dugi Rat.  
 
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA: 022-05/06-01/69                                                                OPĆINSKI NAČELNIK:  
URBROJ: 2155/02-03-06-1 
Dugi Rat, 06. ožujka 2006.                                                                 Domagoj Vuković, ing.  
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Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 129/05) i članka 82. Statuta Općine Dugi Rat 
(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) i Odluke o izmjenama 
Statuta Općine Dugi Rat, Klasa: 021-05/03-01/38, Urbroj: 2155/02-01-03-1, od 27. svibnja 2003. 
godine, na prijedlog Općinskog poglavarstva Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi 
Rat, na 8 sjednici održanoj 03. ožujka 2006. godine, donosi 
  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA  I  DOPUNAMA  
STATUTA  OPĆINE  DUGI  RAT 

 
 

Članak 1. 
 
 U stavku 1. članka 12 Statuta Općine Dugi Rat ( u daljnjem tekstu: Statut), dodaje se nova 
točka 12. koja glasi:  
 „12. promet na svom području.“ 
 

Članak 2. 
 
 U stavku 1. članka 14. Statuta briše se točka 5.  
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Članak 3. 

 
 U stavku 4. članka 22. Statuta umjesto „JMBG“ treba stajati „datum rođenja“.  
 

Članak 4. 
 
 Stavak 3. članka 43. Statuta mijenja se i glasi:  
 „Na području Općine mjesni odbori su:  
 1. Krilo – Jesenice, 
 2. Sumpetar, 
 3. Mali Rat i Orij, 
 4. Dugi Rat, 
 5. Duće.“ 
 

Članak 5. 
 
 U stavku 4. članka 45. Statuta umjesto riječi „Općinsko vijeće“ treba stajati „Općinsko 
poglavarstvo“.  
 

Članak 6. 
 
 U članku 55. Statuta umjesto riječi „Općinsko vijeće“ treba stajati „Općinsko 
poglavarstvo“.  
 

Članak 7. 
 
 U stavku 3. članka 56. Statuta umjesto riječi „Općinsko vijeće“ treba stajati „Općinsko 
poglavarstvo“.  
 

Članak 8. 
 
 Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da izradi pročišćeni tekst Statuta Općine Dugi 
Rat.  
 

Članak 9. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – 
službenom glasilu Općine Dugi Rat. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/06-01/02                                                              PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-06- 1                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat, 03. ožujka 2006.  
                                                                                                  Mr. sc. Mirko Klarić, v.r.      
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  Na temelju članka 34., a u svezi s čl. 3. i 6. st. 2. i 3. Zakona o zakupu i prodaji 
poslovnoga prostora (“Narodne novine”, broj 91/96, 124/97 i 174/04) i čl. 27. stavak 1. točka 2. Statuta 
Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik” – službeno glasilo općine Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko vijeće 
Općine Dugi Rat, na 8 sjednici održanoj 03. ožujka 2006.  godine, d o n o s i 

 
O D L U K U 

O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA 
 

Članak 1. 
 

  Ovom Odlukom, a u skladu s Zakonom o zakupu i prodaji poslovnoga prostora 
(“Narodne novine”, broj 91/96,124/97 I 124/97), reguliraju se uvjeti i način odnosno postupak 
natječaja o zakupu poslovnog prostora na području Općine Dugi Rat, kao i način utvrđivanja 
visine zakupnine poslovnog prostora na području Općine Dugi Rat. 
 

Članak 2. 
 

  Poslovni prostori u vlasništvu Općine Dugi Rat daju se u zakup putem javnog 
natječaja. 
  Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat  raspisuje natječaj iz prethodnog 
stavka, te donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju.  
 
 

Članak 3. 
 

  Natječaj iz prethodnog članka obvezno se objavljuje u dnevnom tisku i rokovi za 
podnošenje ponuda računaju se od dana objave natječaja u dnevnom tisku. 
 
 

Članak 4. 
 

  Natječaj za zakup poslovnog prostora  sadrži u pravilu: 
- Naziv tijela koje ga donosi s naznakom datuma odluke o raspisivanju, 
- Podatke o poslovnom prostoru koji se daje u zakup (površinu, adresu na kojoj se nalazi 

poslovni prostor, sastav poslovnog prostora po broju prostorija, oznaku zgrade u kojoj se 
nalazi poslovni prostor, kao i druge podatke koji pobliže opisuju poslovni prostor), 

- Namjenu prostora za koje se raspisuje natječaj, 
- Uvjete koje treba ispunjavati ponuditelj, 
- Rok u kojem ponuditelj može dostaviti svoju ponudu, 
- Adresu na koju ponuditelj mora dostaviti ponudu, 
- Rok u kojem će se izvršiti izbor najpovoljnije ponude, kao i rok u kojem će se obavijestiti 

ponuditelji o izvršenom izboru. 
 

Članak 5. 
 

  Na natječaj o zakupu poslovnog prostora ponude mogu uputiti sve pravne i fizičke 
osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 
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- da su hrvatski državljani (za fizičke osobe), 
- da imaju sjedište na teritoriju Republike Hrvatske (za pravne osobe), 
- obrtnicu (za fizičke osobe), 
-  izvod iz sudskoga registra, strukovnog ili trgovačkog registra države sjedišta (za pravne 

osobe). 
  Naprijed navedene uvjete ponuditelji moraju dokazati kod podnošenja ponude po 
raspisanom natječaju. 
 

Članak 6. 
 

Zakupnina poslovnog prostora utvrđuje se prema sljedećim mjerilima: 
1. zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi, 
2. veličini poslovnog prostora, 
3. koeficijentu za obračun zakupnine. 
  

Članak 7. 
 

 Zone u kojima se nalaze poslovni prostori određuju se na slijedeći način:  : 
I. zona  obuhvaća centar Dugog Rata odnosno prostor koji zatvaraju ulica Žilića potok na 

zapadu, Jadranska ulica i Ulica Drage Ivaniševića na sjeveru, Omiška ulica na istoku, a more na 
jugu, kao i Poljičku cestu duž cijele općine.........................................…………….. 35,00 kn 

II. zona obuhvaća preostalo područje općine do granice građevnog područja predviđenog 
prostorno-planskom dokumentacijom……………………………………………... 30,00 kn 

III.zona obuhvaća sve od završetka područja iz druge zone  
 i stara sela Jesenice i Duće. ………………………………………………………    15,00  kn.  

 
 

Članak 8. 
 
 Po veličini poslovni prostori se svrstavaju u slijedeće grupe: 
- Prva grupa su prostori od 0 – 15 m²  , 
- Druga grupa su prostori od 15 – 50 m²  , 
- Treća grupa su prostori od 50 -  ∞ m².   
 

Članak 9. 
 

 Koeficijenti za obračun zakupnine određuju se na slijedeći način: 
- 1,2 za poslovne prostore od 0 – 15 m²  , 
- 1,0 za poslovne prostore od 15 – 50 m² ,  
- 0,85 za poslovne prostore od 50 -  ∞ m²  . 

 
Članak 10. 

   
 Metar kvadratni (m²) podruma poslovnog prostora obračunat će se s dodatnim 
koeficijentom 0,33, time da će se izračun vršiti na tri decimale, a zaokruživati na dvije decimale. 
 

 
Članak 11. 

 
Terase koje pripadaju poslovnom prostoru koji je u vlasništvu Općine Dugi Rat naplaćivat 

će se po 10,00 kn/ m² mjesečno  tijekom cijele godine. 
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Članak 12. 

 
Visina zakupnine za poslovni prostor dobije se na način da se množi zona s površinom 

poslovnog prostora (u  m²) i koeficijentom.  
Visina zakupnine koja se dobije izračunom sukladno stavku 1. ovog članka je početna 

cijena zakupnine.  
 

Članak 13. 
 

Pored zakupnine zakupnik je dužan snositi troškove održavanja zajedničkih djelova u 
zgradama gdje se poslovni prostori nalazi (pričuva), kao i troškove koji nastaju korištenjem 
prostora (električna energija, voda, plin, čistoća, lift i sl.). 
 

Članak 14. 
 

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup. 
 
 

Članak 15. 
 
 Ugovor o zakupu obavezno se sačinjava kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom 
bilježništvu, a trošak solemizacije snosi zakupnik.  

 
Članak 16. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o zakupu poslovnog prostora 

(“Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/00 i 1/01). 
  

Članak 17. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana donošenja, a objavit će se u 
“Službenom glasniku” – službenom glasilu Općine Dugi Rat. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/06-01/03                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-06-1                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat, 03. ožujka 2006.  
                                                                                                            Mr. sc. Mirko Klarić, v.r.   
 
 
                                                                                                                                                     4 
 
 Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine 
Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 8 sjednici održanoj 03. ožujka 2006. godine, d 
o n o s i  
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ODLUKU 

o utvrđivanju granica područja mjesnih odbora 
na području Općine Dugi Rat 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom utvrđuju se granice područja mjesnih odbora na području Općine Dugi 
Rat utvrđenih po broju i nazivu u Statutu Općine Dugi Rat.  
 

Članak 2. 
 
 Granice mjesnih odbora ucrtane su u mjerilu 1:1000 na katastarskoj podlozi za k.o. Duće i 
k.o. Jesenice. 
 

Članak 3. 
 
 Granice mjesnih odbora utvrđuju se za svaki mjesni odbor posebno kako slijedi:  
 
 1. MJESNI ODBOR DUĆE: granica se poklapa sa granicom naselja Duće.   Mjesnom 
odboru Duće pripada i područje starog sela Duće u granicama obuhvata Prostornim planom 
uređenja područja općine Dugi Rat.  
 
 2. MJESNI ODBOR DUGI RAT: na istoku zapadnim rubom kat. čest. zem. 2504, 2503, 
2502, 2527, 2526, 2528, 2529, 2555/2, 2556, 2557, 2558, 2560, 2862, 2861, 2860, 2815, 2814, 
2816, putem 3890 i 2752, sve u k.o. Duće; zapadno zapadnim rubom kat. čest. zem. 2165, 2156, 
2158, putem 2192 i dalje rubnom zapadnom granicom k.o. Duće; a s juga morem.  
 
 3. MJESNI ODBOR ORIJ i MALI RAT: na istoku od granice mjesnog odbora Dugi 
Rat, sjeverno granicom obuhvata Plana prostornog uređenja Općine Dugi Rat, zapadno zapadnim 
rubom kat. čest. zem. 3002, 3003, 8165, 8164, putem 8159, 8141 i 8140 sve k.o. Jesenice; a sa 
juga morem. Mjesnom odboru Orij i Mali Rat pripada i područje starog sela Krug u granicama 
obuhvata Prostornim planom uređenja područja općine Dugi Rat.  
 
 4. MJESNI ODBOR SUMPETAR: na istok od zapadne granice mjesnog odbora Orij i 
Mali Rat; sa sjevera granicom obuhvata Prostornog plana uređenja područja Općine Dugi Rat, na 
zapadu zapadnim rubom kat. čest. zem. 7626/3 i 4, 7627, 7633, 7634, 7635, 7646, 5922/2, ulicom 
Sikirica do kat. čest. zem. 5922/1, 5921, 5936/3,5958, 5959, 5960 sve u k.o. Jesenice, dalje do 
ulice Put Sv. Roka; sa juga morem.  Mjesnom odboru Sumpetar pripada i područje starog sela 
Zeljovići u granicama obuhvata Prostornog plana uređenja područja općine Dugi Rat.  
 
 5. MJESNI ODBOR KRILO JESENICE: na istoku od zapadne granice mjesnog odbora 
Sumpetar; zatim sjeverno granicom obuhvata Prostornog plana uređenja područja Općine Dugi 
Rat, na zapadu do granice Općine Dugi Rat sa Općinom Podstrana, odnosno do zapadne granice 
k.o. Jesenice, s juga morem. Mjesnom odboru Krilo Jesenice pripada i područje starog sela 
Jesenice u granicama obuhvata Prostornog plana uređenja područja općine Dugi Rat.  
 

Članak 4. 
 
 Ova odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» - službenom glasilu 
Općine Dugi Rat.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/06-01/04                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-1                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat, 03. ožujka 2006.             
                                                                                                         Mr. sc. Mirko Klarić, v.r.  
 
 
                                                                                                                                                   5 
 
 Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, temeljem članka 27. stavak 1. točka  2.  Statuta Općine Dugi 
Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat 2/01), a skladno Zakonu o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 44/05 
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 8 sjednici održanoj 03. ožujka 2006. godine,       
d o n o s i  
 

ODLUKU 
o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
 Ovom se Odlukom uređuje postupak pripreme i provedbe izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora, tijela za raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, zaštita izbornog prava i troškovi 
provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat.  
 

Članak 2. 
 
 Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem u 
skladu s Zakonom, Statutom i ovom Odlukom.  
 Broj članova vijeća mjesnih odbora određuje se u skladu s mjerilima određenim Statutom, 
prema broju birača i to:  
 - pet članova u mjesnom odboru koji ima do 1000 birača, 
 - sedam članova u mjesnom odboru koji ima preko 1000 birača. 
 Broj birača za utvrđivanje broja članova vijeća uzima se prema broju birača na 
posljednjim izborima održanim na području mjesnog odbora.  
 

Članak 3. 
 
 Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Dugi Rat raspisuje Općinsko 
poglavarstvo Općine Dugi Rat posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja 
izbora.  
 

II. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 
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Članak 4. 

 
 Tijela za pripremu i provedbu mjesnih izbora su:  
 1. Općinsko izborno povjerenstvo,  
 2. Birački odbori.  
 Opći nadzor zakonitosti izbora za članove vijeća mjesnih odbora provodi Općinsko 
poglavarstvo Općine Dugi Rat.  
 

Članak 5. 
 
 Općinsko izborno povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće u pravilu iz redova sudaca ili 
diplomiranih pravnika u sastavu određenom Zakonom. 
 Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora:  
 - propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,  
 - daje obvezatne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana 
raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno Zakonu, Statutu i ovoj Odluci,  
 - imenuje članove biračkih odbora, 
 - nadzire rad biračkih odbora, 
 - obavlja sve radnje za pripremu i održavanje izbora,  
 - objavljuje liste za članove vijeća mjesnih odbora, 
 - nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
 - objavljuje rezultate mjesnih izbora 
 - rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća 
mjesnih odbora, 
 - odlučuje o troškovima izbora i obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i 
ovom Odlukom, 
 - brine  za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora,  
 - obavlja i druge radnje utvrđene Zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 
 

Članak 6. 
 
 
 Birački odbori neposredno provode izbore na biračkim mjestima sukladno izbornom 
Zakonu.  
 Broj biračkih odbora ovisi o broju mjesnih odbora, a sastav biračkih odbora i rok u kojem 
se imenuju određeni su Zakonom.  
 

III. KANDIDIRANJE 
 

Članak 7. 
 
 Liste kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke 
registrirane u Republici Hrvatskoj i birači na način i po postupku propisanom Zakonom, Statutom 
i ovom Odlukom. 
 Ako birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu za 
pravovaljanost liste dužni su prikupiti propisan broj potpisa.  
 Broj potrebnih potpisa iz stavka 2. ovog članka je 5% od ukupnog broja birača na 
području mjesnog odbora prema posljednjim održanim izborima na području mjesnog odbora 
zaokružen na cijeli broj prema metodi zaokruživanja.  
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Članak 8. 

 
 Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje sve pravovaljane liste na oglasnoj ploči Općine 
Dugi Rat na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.  
 

IV. PROVEDBA IZBORA 
 

Članak 9. 
 
 Izbore za članove vijeća mjesnih odbora neposredno provode birački odbori na biračkim 
mjestima na način i po postupku propisanom Zakonom. 
 Glasovanje se provodi i rezultati izbora utvrđuju na način utvrđen Zakonom, a službene 
rezultate objavljuje Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora na oglasnoj 
ploči Općine Dugi Rat  i mjesnog odbora. 
 Općinsko izborno povjerenstvo daje obvezatne upute za provedbu  izbora u pisanom 
obliku, a objavljuje ih na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat. 
 
 

V. TROŠKOVI IZBORA 
 

Članak 10. 
 
 Financijska sredstva za provedbu  izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u 
proračunu Općine Dugi  Rat.  

O načinu korištenja financijskih sredstava iz prethodnog stavka  ovog članka i nadzoru  
nad njegovim korištenjem  odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog izbornog 
povjerenstva . 
 

VI. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 
 

Članak 11. 
 
 Prigovor zbog nepravilnosti postupka kandidiranja mogu  podnijeti političke stranke i nositelji  
nezavisnih lista koji su predložili liste, a prigovor zbog nepravilnosti  u postupku izbora  političke stranke 
i nositelji nezavisnih lista, koji su  sa svojim listama sudjelovale u izborima. 
 Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 48 sati od izvršene  radnje na koju 
je stavljen prigovor. 
 O prigovoru  iz stavka 1. ovog članka odlučuje Općinsko izborno povjerenstvo u roku od 
48 sati  rješenjem  na način i po  postupku  utvrđenom   Zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 
 

Članak 12. 
 
 Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva  može se izjaviti  žalba u roku od 48 sati od dana 
primitka rješenja o prigovoru. 
 Žalba iz stavka 1. ovog članka ponosi se Općinskom poglavarstvu Općine Dugi Rat putem 
Općinskog izbornog povjerenstva. 
 Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat dužno je odlučiti o žalbi  u roku od 48 sati od 
dana  primitka žalbe. 
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Članak 13. 
 
 Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje 
su bitno utjecale  na rezultate izbora, poništit će te radnje i odrediti  njihovo ponavljanje, odnosno odrediti  
dan održavanja izbora za ponavljanje izbornih radnji. 
 Ako izborne radnje iz prethodnog stavka nije moguće ponoviti , Općinsko izborno 
povjerenstvo poništit će izbore i  odrediti rok  u kojem će se održati ponovljeni izbori. 
 

VII. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 14. 
 Konstituirajuću sjednicu  vijeća mjesnog odbora  saziva načelnik  Općine Dugi Rat ili 
osoba koju on ovlasti, u roku od 30 dana  od dana objave izbornih  rezultata na oglasnoj ploči 
mjesnog  odbora. 
 Postupak konstituiranja  obavlja se sukladno izbornom zakonu, a vijeće mjesnog odbora  je 
konstituirano  izborom  predsjednika vijeća mjesnog odbora. 
 

Članak 15. 
 
 Član predstavničkog i izvršnog tijela općine ne može istovremeno  obavljati dužnost člana vijeća  
mjesnog odbora ili druga prava i obveze koje su nespojive. 
 

Članak 16. 
 
 Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Općine Dugi 
Rat». 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/06-01/05                                                           PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-06-1                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 03. ožujka 2006.  
                                                                                               Mr. sc. Mirko Klarić, v.r.  
 
 
 
                                                                                                                                               6 
 
 Na temelju članka 27. Zakona o popisima birača («Narodne novine» broj: 19/92) i članka 27. 
Statuta Općine Dugi Rat    («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/01),    Općinsko  
vijeće Općine Dugi Rat na 8 sjednici održanoj 03. ožujka 2006. godine, donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije za popis birača 
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I 

 
 U Komisiju za popis birača imenuju se: 
 1. Jozo Vukasović, za predsjednika 
 2. Josip Merčep, za člana, 
 3. Goran Tafra, za člana 
 
 1. Željko Kalina, za zamjenika predsjednika 
 2. Branko Bliznac, za zamjenika člana 
 3. Slobodan Tomić, za zamjenika člana.  
 

II 
 
 Zadatak Komisije je određen Zakonom o popisima birača. 
 Komisija je za svoj rad odgovorna Općinskom vijeću Općine Dugi Rat.  
 

III 
 
 Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Komisije za 
popis birača, Klasa: 021-05/02-01/03, Urbroj: 2155/02-01-02-1, od 10. rujna 2002. godine.  
 

IV 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» - službenom glasilu 
Općine Dugi Rat.  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/06-01/06                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-1                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat, 03. ožujka 2006.   
                                                                                                           Mr. sc. Mirko Klarić, v.r.   
   
 
                                                                                                                                                  7 
 

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, temeljem članka 27. stavak 1. točka 17. Statuta Općine 
Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat,  broj 2/01), članka 
24.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), te članka 9. Zakona o referendumu i drugim 
oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ broj  33/96 i 92/01),   na  8. sjednici održanoj  03. ožujka 
2006. godine, donosi  

ODLUKA  
O RASPISIVANJU REFERENDUMA ZA PODRUČJE OPĆINE DUGI RAT 

PO POJEDINIM MJESNIM ODBORIMA 
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I. 

 
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat raspisuje  referendum za područje  općine Dugi Rat  po 

pojedinim  mjesnim odborima, i to:  

1) Duće, 2) Dugi Rat, 3) Orij i Mali Rat, 4) Sumpetar i 5) Krilo Jesenice. 
 

II. 
 Referendumska pitanja glase: 

1) Da li ste suglasni s tim da se građanima koji ne budu  uredno podmirili  dug na ime komunalne 
naknade, te koji istu ne budu redovito  plaćali ,  onemogući priključak na novoizgrađenu  
kanalizacijsku mrežu? 
 

ZA       PROTIV 
 
 

2) Da li ste suglasni da Općinsko vijeće, na prijedlog Poglavarstva, uvede doprinos za 
izgradnju kanalizacijskog sustava građanima na području vašeg mjesnog odbora ukoliko 
ocijeni da ne  raspolaže  s dostatnim financijskim  sredstvima? 

 
ZA       PROTIV 
 

 
III. 

 
 Obrazloženje referendumskih pitanja iz toč. II. ove  Odluke: 
 Općina  Dugi Rat je krenula u opsežan projekt  izgradnje kanalizacijskog  sustava na svom 
području. Projekt se sastoji  od tri faze . 
 Kako se radi o vrlo  skupom projektu, dio sredstava za izgradnju izdvajaju svi građani  iz 
namjenske cijene vode (2,00 kn/m3), a dio bi se trebao namaknuti iz drugih izvora. 
 Općina Dugi Rat može namaknuti  sredstva samo po osnovi  komunalne naknade i na temelju 
doprinosa, obzirom   da nema druge imovine niti izvora prihoda. 
 

IV. 
 
 Kao dan održavanja referenduma  određuje se dan provođenja izbora  za vijeća mjesnih odbora, a 
koji će odrediti  Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat posebnom odlukom. 
 

V. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana objave   u «Službenom glasniku» - službenom 
glasilu Općine Dugi Rat. 
 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/06-01/08                                                            PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-06-1                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dugi Rat , 03. ožujka 2006.                                                

           Mr.sc. Mirko Klarić, v.r. 
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IZDAJE: OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133. Dugi Rat 
TISAK: Općina Dugi Rat  
ADRESA UREDNIŠTVA:  21 315 Dugi Rat, Poljička cesta 133. 
   Tele/fax: 021/734-900 
   telefon: 021/735-291 
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