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Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“ broj: 76/07), članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik” – službeno
glasilo Općine Dugi Rat“ broj 4/09 – drugi pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Dugi
Rat na 4. sjednici održanoj 06. studenog 2009. donosi
ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se ciljane I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE DUGI RAT.
Plan je izradila tvrtka Arhitektonski atelier deset; d.o.o. za arhitekturu i urbanizam iz
Zagreba.
Članak 2.
Plan je sadržan u elaboratu 'I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE DUGI RAT koji se sastoji od:
A.Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje)
B. Grafičkog dijela plana
1. 2.6 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE –
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV; ODVODNJA OTPADNIH VODA
C. Obaveznih priloga:
Popis zakona i propisa koji su korišteni u izradi plana
Izvod iz Prostornog plana županije
Obrazloženje I. izmjena i dopuna PPUO
Evidencija izrade i donošenja plana
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Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove odluke i ovjerava se pečatom
Općinskog vijeća Općine Dugi Rat i potpisom predsjednika Općinskog vijeća.
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 3.
Članak 65. Odluke o donošenju Prostornog Plana uređenja Općine Dugi Rat
(“Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat; broj 02/09) mijenja se tako da glasi:
„Područje Općine Dugi Rat većim dijelom nema riješenu odvodnju otpadnih voda
(kanalizaciju ima samo uži dio centralnog naselja Dugi Rat i to bez predtretmana).
Odvodnja otpadnih voda naselja općine Dugi Rat će se rješavati razdjelnim kanalizacijskim
sustavom. Na području općine planirana su 3 sliva odvodnje otpadnih voda:
 sliv Bajnice – Krilo do Kosovca (Močila) u zapadnom dijelu općine
 sliv Dugi Rat u središnjem dijelu općine
 sliv Dugi Rat – Duće u istočnom dijelu općine
Konačna dispozicija otpadnih voda Općine Dugi Rat rješavat će se preko 2 sustava
odvodnje otpadnih voda i to Sustava odvodnje otpadnih voda Dugi Rat i Sustava odvodnje
otpadnih voda Omiš, te preko Sustava odvodnje otpadnih voda Podstrana kao alternativno
rješenje za sliv Bajnice-Krilo, a može ići i na centralni ispust kanalizacijskog sustava Općine
Dugi Rat, ili prema projektu višeg reda.
Otpadne vode sliva Dugi Rat dovode se na vlastiti uređaj za tretman otpadnih voda te
se po pročišćavanju upuštaju u more Bračkog kanala putem podmorskog ispusta. Na ovaj
uređaj i podmorski ispust dovest će se i otpadne vode sliva Bajnice-Krilo ako se daljnjim
analizama pokaže da je ovo rješenje tehnički, ekološki i ekonomski prihvatljivije od
priključenja istih na Sustav odvodnje otpadnih voda Podstrane.
Otpadne vode sliva Dugi Rat – Duće povezuju se na kanalizacijski sustav grada Omiša
te se odvode na uređaj za pročišćavanje grada Omiša i zatim podmorski ispustom u more
Bračkog kanala.
Kanalizacijski sustav potrebno je izgraditi i za naselja Jesenice (staro selo), Zeljovići,
Krug i Gornje Duće i planiranu turističku zonu Duće - Kava sa priključkom na kanalizacijski
sustav Dugog Rata, odnosno Omiša“.
Članak 4.
Članak 67. Odluke o donošenju Prostornog Plana uređenja Općine Dugi Rat
(“Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat; broj 02/09) mijenja se tako da glasi:
„Kanalizacija se u pravilu izvodi kroz prometnice, odnosno priključni spojevi
građevina kroz pristupne putove. Glavni kolektori i tlačni cjevovodi su predviđeni da idu
obalom i to u Jadranskoj magistrali odnosno u planiranom obalnom opskrbnom putu, odnosno
obalnoj šetnici. Trasa gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i položaj objekata u funkciji mreže
odvodnje otpadnih voda detaljno će se utvrditi u postupku izrade projektne dokumentacije.
Zapadni dio kanalizacijskog sustava općine Dugi Rat ići će na spoj Općine Podstrana
ili na središnji ispust kanalizacijskog sustava Općine Dugi Rat.
Sve građevine na kanalizacijskoj mreži izvode se sukladno posebnim propisima kojima je
regulirano projektiranje i izgradnja tih građevina.
Nije dopušteno projektiranje i građenje kolektora i ostalih građevina u sustavu ukupne
kanalizacijske mreže kojom bi se nepotrebno ulazilo na prostore građevina unutar drugih
građevnih čestica, odnosno prostore namijenjene drugim građevinama, radi sprečavanja
eventualnih naknadnih izmiještanja uvjetovanih gradnjom tih građevina.
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Prije upuštanja u recipijent, sve otpadne vode je potrebno obraditi na uređajima za
pročišćavanje otpadnih voda. Uređaj za pročišćavanje mora se projektirati za viši stupanj
pročišćavanja kao i mogućnost izgradnje po fazama.
Otpadne vode iz gospodarskih građevina i drugih građevina s izvorima zagađenja te
gospodarskih postrojenja moraju se prije upuštanja u javnu kanalizaciju pročistiti do kvalitete
komunalnih otpadnih voda.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu.
Članak 6.
Ove Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
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