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Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat
(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 6/04 – pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 22. sjednici održanoj 31. srpnja 2007. godine, d o n o s i
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ODLUKU
o priključku na komunalnu infrastrukturu
za opskrbu pitkom vodom i odvodnjom
otpadnih i oborinskih voda
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti i rokovi priključenja
za pojedine priključke građevine odnosno građevinskih čestica, naknada za priključenje, način
plaćanja naknade i kaznene odredbe, na području Općine Dugi Rat za:
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
Članak 2.
Priključkom na mrežu opskrbe pitkom vodom smatra se dio cjevovoda pitke vode od
spoja na uličnoj mreži do vodomjera smještenog u građevini ili izvan nje, uključivo i zaporni
uređaj iza vodomjera.
Priključkom na mrežu odvodnje otpadnih i oborinskih voda smatra se dio odvodnog
cjevovoda od kontrolnog okna, smještenog u građevini ili izvan nje, do spoja na uličnu
odvodnju.
Članak 3.
Priključak na komunalnu infrastrukturu, utvrđen u članku 1. ove Odluke gradi pravna
osoba koja obavlja predmetnu komunalnu djelatnost na teret vlasnika građevine odnosno
vlasnika građevinske čestice.
Članak 4.
Priključak se izvodi na zahtjev vlasnika građevine odnosno vlasnika građevinske
čestice u vrijeme ili poslije izgradnje pojedine komunalne mreže.
Zahtjev se podnosi pravnoj osobi koja obavlja komunalnu djelatnost ( u daljnjem
tekstu: Davatelj komunalne usluge).
Davatelj komunalne usluge dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva
utvrditi uvjete priključka i dostaviti ih tražitelju.
Članak 5.
Priključak se izvodi temeljem prethodno izdane dozvole i ugovora o izvedbi
priključka.
Priključak se odobrava kao:
- stalni priključak građevine
- privremeni priključak građevine,
Stalni priključak može se izvesti i za potrebe poljoprivredne obrade zemljišta.
Privremeni priključak odobrava se za gradilišta, ako ispunjavaju uvjete utvrđene
Zakonom o gradnji.
Privremene odnosno prigodne komunalne mreže za potrebe organizacije športskih,
zabavnih ili drugih manifestacija regulira se posebno ugovorom s davateljem komunalne
usluge i ne smatraju se priključkom u smislu ove Odluke
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Članak 6.
Vlasnik građevine, odnosno vlasnik građevne čestice dužan je s davateljem komunalne
usluge zaključiti ugovor o izvedbi priključka.
Ugovor obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrsta priključka, rok gradnje, iznos
troškova, rok za uplatu iznosa troškova gradnje, te odredbe o predaji priključka u vlasništvo
pravnoj osobi koja obavlja komunalnu djelatnost osim kanalskog priključka.
Vlasnik građevine odnosno vlasnik građevinske čestice plaća cijenu stvarnih troškova
rada i utrošenog materijala za izvedbu komunalnog priključka.
Pored stvarnih troškova izvedbe komunalnog priključka, vlasnik građevine odnosno
vlasnik građevinske čestice koja se trajno priključuje na izgrađenu komunalnu infrastrukturu
plaća i naknadu za priključenje.
Naknada za priključenje plaća se za svaki posebni dio građevine koji predstavlja
samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).
Naknada se plaća i za stalni priključak za potrebe poljoprivredne obrade zemljišta.
Visina naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu u općini Dugi Rat koju
plaća vlasnik građevine za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu
cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), odnosno za svakog pojedinačnog potrošača,
utvrđuje se kako slijedi:
Visina naknade za priključenje građevine na sustav vodoopskrbe iznosi:
a) za stambene građevine
- sa 1 stambenom jedinicom
1.500,00 kn
- do 3 stambene jedinice
3.000,00 kn
- više od 3 stambene jedinice
1.000,00 kn po stambenoj jedinici
b) za poslovne građevine
- sa 1 poslovnom jedinicom
- do 3 poslovne jedinice
- više od 3 poslovne jedinice

3.000,00 kn
6.000,00 kn
2.000,00 kn po poslovnoj jedinici

c) za poljoprivredno zemljište

1.500,00 kn

Visina naknade za priključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih voda:
a) za stambenu građevinu
- sa 1 stambenom jedinicom
- do 3 stambene jedinice
- više od 3 stambene jedinice

2.000,00 kn
4.000,00 kn
1.200,00 kn po stambenoj jedinici

b) za poslovne građevine
- sa 1 poslovnom jedinicom
- do 3 poslovne jedinice
- više od 3 poslovne jedinice

4.000,00 kn
8.000,00 kn
2.500,00 kn po poslovnoj jedinici

Naknada iz prethodnog stavka ovog članka je prihod Proračuna Općine Dugi Rat i
koristi se isključivo za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz
članka 1. ove Odluke u skladu sa Programom građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture.
Iznos naknade utvrđuje se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat.
Plaćanje naknade uvjet je za odobravanje i izvedbu priključka.
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Davatelj komunalne usluge ne može naknadno promijeniti tehničke uvjete na štetu
tražitelja priključka i ne može odbiti priključenje građevine izvedene u skladu s utvrđenim
uvjetima.
Članak 7.
Vlasnik građevine dužan je svoju građevinu priključiti na komunalnu infrastrukturu za
opskrbu pitkom vodom i odvodnjom otpadnih voda.
Članak 8.
Na području općine gdje nisu izgrađeni objekti i uređaji opskrbe pitkom vodom,
odnosno odvodnje vlasnik građevine odnosno vlasnik građevinske čestice može privremeno
riješiti opskrbu pitkom vodom, odnosno odvodnju na temelju posebnih propisa.
Članak 9.
Privremeno rješenje opskrbe pitkom vodom, odnosno odvodnje, vlasnik građevine
odnosno vlasnik građevinske čestice, održava i koristi o svom trošku.
Članak 10.
Na području općine gdje su izgrađeni objekti i uređaji opskrbe pitkom vodom, a nema
izgrađenih objekata i uređaja odvodnje, vlasnik građevine dužan je zatražiti priključenje
građevine na izgrađene objekte i uređaje opskrbe pitkom vodom, te osigurati da građevina
ima atestom potvrđenom nepropusnu sabirnu jamu, kao privremeno rješenje, ili na drugi
siguran način riješenu zaštitu voda od onečišćenja radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite
okoliša.
Članak 11.
Nakon izgradnje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju,
vlasnik građevine koja nema priključak na te objekte, dužan je u roku od 30 dana od izgradnje
tih objekata, podnijeti zahtjev za priključak i zaključiti ugovor iz članka 6. ove Odluke.
Ako vlasnik građevine ne postupi prema odredbi prethodnog stavka ovog članka,
Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat vlasniku građevine će odrediti rok za uspostavu
priključka i navesti da će u protivnom to učiniti na njegov trošak.
Članak 12.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi
Rat.
Članak 13.
Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj vlasnik
građevine odnosno građevinske čestice ako ne postupi u skladu s odredbom članka 8. ove
Odluke. ( priključci na područjima gdje nisu izgrađeni objekti i uređaji komunalne
infrastrukture za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnje).
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Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj
vlasnik građevine koji ne priključi svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu
pitkom vodom i odvodnjom otpadnih voda.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se vlasnik
građevine koji priključi na komunalnu infrastrukturu građevinu izgrađenu bez akta na temelju
kojega se može graditi, kao i građevinu za koju je u tijeku postupak građevinske inspekcije
koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanje građevine prema posebnim propisima.
Članak 14.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako
priključivanje na komunalnu infrastrukturu ne obavi po postupku propisanom člankom 4. i 6.
ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u
pravnoj osobi ako priključivanje na komunalnu infrastrukturu ne obavi po postupku
propisanom člankom 4. i 6. ove Odluke.
Članak 15.
Tehnički i drugi uvjeti za izgradnju priključka na komunalnu infrastrukturu propisani
su posebnim pravilnikom davatelja komunalnih usluga po vrstama komunalnih usluga.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEČE
KLASA: 021-05/07-01/14
URBROJ: 2155/02-01-07- 1
Dugi Rat, 31. srpnja 2007.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Petar Kaćunko, v.r.
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Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno
glasilo Općine Dugi Rat, broj 6/04 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na
22. sjednici održanoj 31. srpnja 2007. godine, d o n o s i
ODLUKA
o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja
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Članak 1.
U točki I Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, („Službeni
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/04, 5/04 i 2/06) umjesto člana
SLOBODANA TOMIĆA, imenuje se ANDRO ŠKARICA, pok. Ivana, iz Duća – Luka.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasnikuslužbenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/07-01/15
URBROJ: 2155/02-01-07-1
Dugi Rat, 31. srpnja 2007.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Petar Kaćunko, v.r.
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Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 117/01 i
197/03) i članka 39. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine
Dugi Rat, broj: 4/06 – pročišćeni tekst) Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na 68
sjednici održanoj 17. srpnja 2007. godine, d o n o s i
ODLUKA
o izmjenama odluke
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka javne nabave
I.
U točki I Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka
javne nabave („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 1/05) mijenja se:
- Umjesto NEVIA TOMIĆA, treba biti ANTE ŠKARICA, pok. Ivana, iz Duća ,
Poljička cesta Luka 47.
II.
Ostale točke Odluke iz točke I ostaju neizmijenjene.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku»
- službenom glasilu Općine Dugi Rat.
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SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 022-05/07-01/221
URBROJ: 2155/02-03-07-1
Dugi Rat, 17. srpnja 2007.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing. v.r.
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Na temelju članka 27. i članka 38. stavak 3. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/06 – pročišćeni tekst), na prijedlog
općinskog načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 22. sjednici
održanoj 31. srpnja 2007. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju člana Općinskog poglavarstva
Općine Dugi Rat
I
TONĆI BAUK, iz HDZ, imenuje se članom Općinskog poglavarstva Općine Dugi
Rat.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“
– službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/07-01/17
URBROJ: 2155/02-01-07-1
Dugi Rat, 31. srpnja 2007.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Petar Kaćunko, v.r.
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj: 4/06 – pročišćeni tekst, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 22.
sjednici održanoj 31. srpnja 2007. godine, d o n o s i
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RJEŠENJE
o prihvaćanju ostavke na
mjesto prvog potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Dugi Rat
I
Prihvaća se ostavka GORANA TAFRE na mjesto prvog potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Dugi Rat.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“
– službenom glasilu Općine Dugi Rat.
IV
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru prvog
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj: 1/05).
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/07-01/18
URBROJ: 2155/02-01-07-1
Dugi Rat, 31. srpnja 2007.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Petar Kaćunko, v.r.
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj: 4/06 – pročišćeni tekst, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 22.
sjednici održanoj 31. srpnja 2007. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
I.
MIRKO KLARIĆ, mr,sc., iz HDZ-a, bira se za prvog potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Dugi Rat.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat.

27

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/07-01/19
URBROJ: 2155/02-01-07-1
Dugi Rat, 31. srpnja 2007.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Petar Kaćunko, v.r.
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Na temelju članka 27., a u svezi sa člankom 6. i 7. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni
glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/06 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Dugi Rat na 22. sjednici održanoj 31. srpnja 2007. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o izmjeni rješenja
o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat
I.
U točki I Rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 3/05) mijenja se:
- Umjesto člana IRIS FRANIĆ-TOMIĆ, iz Duće – Luka 3., treba biti ZDRAVKO
STANIĆ, iz Sumpetra.
- Umjesto člana TONĆI TRGO, iz Sumpetra, Vrilo 4., treba biti JOZO VOJNOVIĆ,
pok. Marka, iz Duća – Rogač.
II.
Ostale točke navedenog rješenja iz točke I ostaju nepromijenjene.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/07-01/20
URBROJ: 2155/02-01-05-1
Dugi Rat, 31. srpnja 2007.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Kaćunko, v.r.
28
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Na temelju članka 27., a u svezi sa člankom 6. i 7. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni
glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 04/06 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Dugi Rat na 22. sjednici održanoj 31. srpnja 2007. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju ovlaštenog predstavnika Općine Dugi Rat u
Skupštinu poduzeća «Peovica» d.o.o. Omiš
I.
GORAN TAFRA, iz Duća – Vavlje II/3., razrješava se dužnosti ovlaštenog
predstavnika Općine Dugi Rat u Skupštini poduzeća „Peovica“ d.o.o. Omiš.
II
DOMAGOJ VUKOVIĆ, ing. iz Jesenica-Bajnice, imenuje se za ovlaštenog
predstavnika Općine Dugi Rat u Skupštini poduzeća „Peovica“ d.o.o. Omiš.
III
Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju ovlaštenog
predstavnika Općine Dugi Rat u Skupštini poduzeća „Peovica“ d.o.o. Omiš („Službeni
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 3/05).
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/07-01/21
URBROJ: 2155/02-01-07-1
Dugi Rat, 31. srpnja 2007.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Kaćunko, v.r.

19
Na temelju članka 27., a u svezi sa člankom 6. i 7. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni
glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/06 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Dugi Rat na 22. sjednici održanoj 31. srpnja 2007. godine, d o n o s i
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RJEŠENJE
o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora
poduzeća «Peovica» d.o.o. Omiš od strane Općine Dugi Rat
I.
Predlaže se Skupštini poduzeća «Peovica» d.o.o. Omiš da kao predstavniku Općine
Dugi Rat u Nadzorni odbor imenuje prof. SREĆKA ZELIĆA, iz Dugog Rata, uz istodobno
razrješenje od dužnosti NEVIA TOMIĆA, iz Duća – Luka 3.
II.
Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje o prijedlogu za imenovanje člana
Nadzornog odbora poduzeća »Peovica« d.o.o Omiš od strane Općine Dugi Rat (»Službeni
glasnik« - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 3/05).
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/07-01/22
URBROJ: 2155/02-01-05-1
Dugi Rat, 31. srpnja 2007.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Kaćunko, v.r.
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Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, temeljem članka 27. Statuta Općine Dugi Rat
(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/06 – pročišćeni tekst), na 22.
sjednici održanoj 31. srpnja 2007. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split,
Podružnica Dugi Rat
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat podržava prijedlog Općinskog poglavarstva Općine
Dugi Rat kojim se traži razrješenje od dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Čarobni pianino“ Split, Podružnica Dugi Rat KAĆUNKA PETRA, uz istodobno imenovanje
JOZE PAVIĆA, Jadranska 24, Dugi Rat
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kao novog člana uz već imenovanog Maria Matijevića, temeljem odredbe članka 19.
Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split,
Podružnica Dugi Rat, Klasa: 601-02/02-01/04, Urbroj: 2155/02-02-02-1, od 24. travnja 2002.
godine.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/07-01/23
URBROJ: 2155/02-01-07-1
Dugi Rat, 31. srpnja 2007.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEČA:
Petar Kaćunko, v.r.

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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