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 Na temelju 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 8. 
sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine,  d o n o s i  
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o ispravci greške u Odluci o donošenju 

prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat 
 

I 
 
 U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ 
– službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/09) – Grafički dio plana – broj 4. 1. i 4. 2.   
građevinska područja naselja, kojega je izradio Arhitektonski atelier „Deset“ iz Zagreba, u 
mjerilu 1: 5000  ispravit će se očita greška na način da se kat. čest. zem. 36463/1, 3643/2 i 
3641, sve u  k.o. Duće, u Dućama,  nalazi u građevinskom području naselja – izgrađeni dio 
(tamno žuta boja).   
 

II 
 
 Greška navedena u prethodnoj točki ovog Zaključka nastala je kao privid kod izrade 
konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja općine Dugi Rat, kad predlagač i izrađivač 
plana nisu uvažili postojanje pravomoćne građevinske dozvole za zemljište navedeno u 
prethodnoj točki, Klasa: UP/I-361-03/96-01/02, Urbroj: 2181-04/5-96-3, koju je izdao Ured 
za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Splitsko-
dalmatinske županije, Ispostava Omiš, 26. travnja 1996. godine.  
 
 
 

III 
 
 Ovaj Zaključak 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: 021-05/10-01/10                                                                  PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-1                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat,  11. ožujka 2010.    
                                                                                                           Ante Banović, v.r.   
 
___________________________________________________________________________  
 
                                                                                                                                             4 
 
 Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 110/07 i 
125/08) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine 
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Dugi Rat, broj 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 8. sjednici, 
održanoj 11. ožujka 2010. godine, donosi   
 
 

PLAN   NABAVE 
za 2010. godinu 

 
 
1.Donosi se Plan nabave za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Plan javne nabave) za čiju 
realizaciju su osigurana  su sredstva planirana u Proračunu Općine Dugi Rat za 2010. godinu 
donesenom na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat, održanoj 09. veljače 2010. 
godine, a kako naprijed  slijedi:  
 
 
  redni 
   broj 

naziv planirane nabave  planirana vrijed- 
nost nabave u kn 

 
      1.  

 
Usluge prijevoza 

 
          415.000,00

 
      2.  

Usluge tekućeg i 
investicijskog 
održavanja  
zgrada kulture 

 
Uređenje kina u Dugom Ratu 

 
          680.000,00

Uređenje zgrade Blagajne u  
Starim Jesenicama  

 
            80.000,00

Uređenje zgrade osnovne škole 
U starom selu Duće  

 
            40.000,00 

 
     3.    

 
Usluge investicijskog održavanja Vrtića  

 
            25.000,00

 
 
 
     4. 
 
 
 
 

 
 
Usluge tekućeg i 
investicijskog 
održavanja neraz- 
vrstanih cesta  

Uređenje ulice Hrvatskih velikana 
U Dugom Ratu  

 
          500.000,00 

Uređenje nogostupa i pješačkih 
Zona u Dugom Ratu 

 
          400.000,00

Uređenje nogostupa u  
Dućama  

 
            75.000,00

Izgradnja potpornog zida u ulici 
Vrilo u Sumpetru  

 
            25.000,00 

 
     5.  

 
Usluge komunalnog uređenja  

 
          120.000,00

 
     6.  

 
Božićno i novogodišnje ukrašavanje 

 
            25.000,00

 
     7.  

 
Usluge saniranja plaža i pješačkih zona  

 
          195.000,00

 
     8.  

 
Rekonstrukcija postojeće kanalizacije  

 
            70.000,00

 
 
 
     9.  

 
 
Prostorno – 
planska 
dokumentacija  

 
Etno eko sela 

 
          100.000,00

Prostorni planovi i  
UPU – i  

 
          650.000,00

Utvrđivanje granice  
Pomorskog dobra 

 
          150.000,00

 
 
 
    10. 

 
 
Izrada  
projektne 
dokumentacije  

Sportska dvorana i  
Rekreacijski centri  

 
          250.000,00

Izrada projektne dokumentacije 
(izgradnja kanalizacije)  

 
          410.000,00

 
Vodoopskrba visoke zone  

 
          200.000,00
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    11.  

 
Izgradnja kanalizacije  

                          
       4.000.000,00

 
 
 
 
 
     
 
 
 
   12.  

 
 
 
 
Uređenje groblja i 
mrtvačnica 

Kupnja zemljišta na novom grob- 
Lju Duće 

            
          100.000,00

Nabava sredstava ozvučenja, klima 
uređ. i uređ. puta groblja Sustipan 

 
            50.000,00

  
Uređenje i kapelice i mtrvačnice 
Na novom groblju Duće  

 
            80.000,00

Priključak vode na novom groblju 
Duće  

 
            25.000,00

Uređenje staza i ogradnih zidova 
Na starom groblju Duće  

  
            10.000,00

 
    13.  

 
Elektromaterijal za održavanje javne rasvjete   

 
          100.000,00

 
    14.  

 
Usluge tekućeg održavanja sportskih objekata  

 
            30.000,00

 
    15.   

 
Usluge tekućeg održavanje Upravne zgrade  

 
            15.000,00 

 
         U  K  U  P  N  O   

 
       8.685.000,00

 
 Ovisno o potrebama te promjenama u Proračunu za 2010. godinu Općina Dugi Rat 
zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Plana.  
 2. Ovaj Plan nabave objavit će se u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine 
Dugi Rat.  

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/10-01/12                                                         PEDSJEDNIK 
URBEOJ: 2155/02-01-10-1                                             OPĆINSKOLG VIJEĆA:   
Dugi Rat, 11. ožujka 2010.     
                                                                                              Ante Banović, v.r.  .   
___________________________________________________________________________  
 
                                                                                                                                               5 
  

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 110/07 i 
125/08), a u svezi odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te odredbe članka 34. 
stavak. 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 
4/09) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 8. sjednici, održanoj 11. ožujka 2010. godine, 
donosi sljedeći 
 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2010. GODINU 
 

1. Utvrđuje se sljedeći Plan javne nabave: 
 
Redni 
broj 
 

Predmet nabave Procijenjena 
vrijednost 
nabave (bez 
PDV-a) 

Planirana 
sredstva (u 
kunama) 

Oznaka pozicije 
u Proračunu 

1. Opskrba elek. energijom 402.439,02 495.000,00  32231 



 22

 
 

 

2. Elektromaterijal za 
održavanje javne rasvjete 
 

81.300,81 100.000,00  323293 

3. Nabava raznog građevinskog 
materijala  
 

97.560,97 120.000,00 323291 

4. Nabava i dostava materijala 
za sanaciju i uređenje plaža 
 

142.276,42 175.000,00 3232912 

5. Usluga prijevoza osoba i 
osobne prtljage 
 

337.398,37 415.000,00 32319 

6. Uređenje zgrade kina u D. 
Ratu 
 

552.845,52 680.000,00 323210 

7. Uređenje ulice Hrvatskih 
velikana u Dugom Ratu 
 

406.504,06 500.000,00 323214 

8. 
 

Uređenje nogostupa i 
pješačkih zona u D. Ratu 
 

325.203,25 400.000,00 323214 

9. Sanacija odrona Duće 308.943,08 380.000,00 323292 

10. 
 

Izrada prostorno-planske 
dokumentacije (Etno eko 
sela) 

81.300,81 100.000,00 41261 

11. 
 
 

Izrada prostorno-planske 
dokumentacije (Prostorni 
plan i UPU-i) 

528.455,28 650.000,00 41261 

12. 
 
 

Izrada prostorno planske 
dokumentacije (utvrđivanje 
granice pomorskog dobra) 

121.951,22 150.000,00 41261 

13. 
 
 

Izrada projektne 
dokumentacije (sportska 
dvorana i rekreac. objekti) 

203.252,03 250.000,00 42126 

14.  
 
 

Izrada projektne 
dokumentacije (izgradnja 
kanalizacije) 

333.333,33 410.000,00 42141 

15. Vodoopskrba visoke zone 162.601,62 200.000,00 42141 

 
 
2. Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Dugi Rat za provođenje postupaka javne nabave 
sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 110/07 i 125/08) radi realizacije 
Plana iz točke I. 
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3. Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ – 
službenom glasilu Općine Dugi Rat.  
 
 
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/10-01/07                                                              PREDSJEDNIK   
URBROJ: 2155/02-01-10-1                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 11. ožujka 2010.  
                                                                                                       Ante Banović, v.r.   
 
___________________________________________________________________________  
 
                                                                                                                                            6 
  

Temeljem  članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( «Narodne novine» broj 
26/03. pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 i 178/04, 38/09 i 79/09), te 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 8. sjednici održanoj 11. ožujka 2010. 
godine donijelo je 
 
                                                                                                                             

P R O G R A M 
 ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT  
U 2010. GODINU 

 
Članak 1. 

 Ovim Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Program) određuje se održavanje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2010. godini za slijedeće djelatnosti:  

1. odvodnja atmosferskih voda 
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 
3. održavanje javnih površina 
4. održavanje nerazvrstanih cesta 
5. održavanje groblja i krematorija 
6. javna rasvjeta.  

             Pored navedenog u točkama 1. do 6. iz prethodnog stavka ovog članka pod 
održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijevaju se i djelatrnosti 
srodne naprijed navedenim, a posebno:   

1. održavanje kabelske televizije  
2. opskrba pitkom vodom 
3. deratizacija i dezinsekcija. 
Sredstva iz stavka 1. i 2.  ovog članka raspoređuju se i troše za pojedine komunalne 

djelatnosti u skladu sa dinamikom ostvarenja naplate. 
  

Članak 2. 
 

Programom se utvrđuje opseg i opis poslova s procjenom troškova po djelatnostima, te 
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa, s naznakom izvora 
financiranja.  
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Članak 3. 
  
 U 2010. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa 
obuhvaća: 
 
Broj računa 
 

Naziv računa Planirana sredstva  
U kn  

323491 Održavanje kanala oborin. i otpadnih voda               150.000,00 
323492 Održavanje postojećeg sustava kanalizacije                  70.000,00  
323297 Čišćenje javnih površina               120.000,00 
323290 Odvoz glomaznog otpada                  40.000,00 
3232911 Čišćenje plaža                  75.000,00 
323294 Održavanje javnih zelenih površina                  30.000,00 
3232912 Održavanje plaža i pješačkih zona                195.000,00 
323214 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica             1.000.000,00 
322445 Prometni znakovi i ploče                  20.000,00 
3232913 Zaštita okoliša                 60.000,00 
323293 Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete               180.000,00 
322311 Troškovi električne energije               495.000,00  
3232910 Održavanje kabelske televizije                  50.000,00 
32341 Opskrba pitkom vodom                140.000,00 
32343 Deratizacija i dezinsekcija                  70.000,00  
 
UKUPNO 

  
           2.695.000,00 

 
 

Članak 4. 
 
 Komunalna djelatnost odvodnja atmosferskih i otpadnih voda podrazumijeva se 
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, crpljenje, odvod i 
zbrinjavanje fekalija iz septičkih i crnih jama. Pored navedenog pod ovom djelatnošću 
podrazumijevamo i održavanje postojećeg sustava kanalizacije.  
 U smislu navedenog u prethodnom stavku, ovim Planom raspoređuju se sredstva kako 
slijedi:  
 - odvodnja i pročišćavanje odvodnih voda                       150.000,00 kn 
 - održavanje postojećeg sustava kanalizacije                     70.000,00 kn     
            UKUPNO ……………………………………………..  220.000,00 kn  
 
 

Članak 5. 
 
 Komunalna djelatnost održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih 
površina razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada kao 
i sakupljanje i odvoz glomaznog otpada.  
 U smislu navedenog u prethodnom stavku, ovim Planom raspoređuju se sredstva kako 
slijedi:  
 - čišćenje javnih površina                                                   120.000,00 kn    
 - glomazni otpad                                                                   40.000,00 kn    
 - čišćenje plaža i pješačkih zona                                           75.000,00 kn    
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            UKUPNO ………………………………………………  235.000,00 kn 
 
 

Članak 6. 
 
 Komunalna djelatnost održavanje javnih površina razumijeva održavanje javnih 
zelenih površina, pješačkih staza, otvorenih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih 
prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, poslovi zaštite okoliša.  
  U smislu navedenog u prethodnom stavku, ovim Planom raspoređuju se sredstva kako 
slijedi:  
 - održavanje javnih zelenih površina                                     30.000,00 kn          
 - održavanje pješačkih staza, pješačkih zona                       195.000,00 kn  
            UKUPNO ………………………………………………..  225.000,00 kn 
 
 

Članak 7. 
 
 Komunalna djelatnost nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se 
koriste za promet po bilo kojoj osnovi a koje nisu razvrstane ceste  
  U smislu navedenog u prethodnom stavku, ovim Planom raspoređuju se sredstva kako 
slijedi:  
 - nerazvrstane ceste i ulice                                              1.000.000,00 kn  
 - prometni znakovi i ploče                                                   20.000,00 kn  
 - zaštita okoliša                                                                    60.000,00 kn  
            UKUPNO ……………………………………………  1.080.000,00 kn   
 
 

Članak 8. 
 
 Komunalna djelatnost  javne rasvjete razumijeva upravljanje, održavanje objekata i 
uređaja javne razvijete kao i podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje 
javnih prostora.  
  U smislu navedenog u prethodnom stavku, ovim Planom raspoređuju se sredstva kako 
slijedi:  
 - održavanje objekata i uređaja javne rasvjete                   180.000,00 kn       
 - troškovi električne energije                                             495.000,00 kn     
             UKUPNO ……………………………………………..  675.000,00 kn   
 
 

Članak 9. 
 
 Pored navedenog od članka 4. do članka 8. ovog Programa, ovim Programom 
raspoređuju se sredstva i za slijedeće djelatnosti:  
 - održavanje kabelske televizije                                           50.000,00 kn  
 - opskrba pitkom vodom                                                     140.000,00 kn  
 - deratizacija i dezinsekcija                                                   70.000,00 kn   
            UKUPNO ………………………………………………. 260.000,00 kn     
 
 

Članak 10. 
 
 Prema naprijed navedenog od članka 4. do članka 9. ovog Plana sredstva za obavljanje 
komunalnih djelatnosti u potpunosti iscrpljuju Proračunom općine Dugi Rat za to predviđena 
sredstva za 2010. godinu.  
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Članak 11. 
 
  Za realizaciju radova iz Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Dugi 
Rat za 2010. godinu  izvršitelj će posebnim aktom imenovati voditelja poslova. 
 Općina Dugi Rat će radi uspješnije realizacije ovog Programa i kontrole izvršenja 
poslova iz članka 3., a u svezi sa člankom 4. do članka 9. ovog Programa posebnim aktom 
imenovati osobu čiji je zadatak kontrola izvršenja poslova po kvaliteti i vrijednosti. 
 Voditelj poslova izvršitelja i osoba za kontrolu naručitelja dužni su pregledati i ovjeriti 
dokumentaciju vezanu za izvršenje poslova iz Programa uključivši i mjesečni račun. 
 

Članak  12. 
 

 Obavljanje komunalnih djelatnosti iz ovog Programa povjeriti će se temeljem Odluke 
o načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna 
Općine Dugi Rat, te uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja 
za povjeravanje tih komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora. 
 
 

Članak  13.  
 
 Po izvršenju Programa Općinski načelni Općine Dugi Rat dužno je do kraja ožujka 
2011. godine  podnijeti izvješće o izvršenju Programa Općinskom vijeću  Općine Dugi Rat.  
 
 

Članak  14.  
 

Ovaj Program 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: 363-01/10-01/11                                                           PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-10-1                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 11. ožujka 2010.   
                                                                                                    Ante Banović, v.r.  
 
___________________________________________________________________________  
 
                                                                                                                                            7 

 
 
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 

novine» broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i 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 8. sjednici održanoj 11. ožujka 
2010. godine, donosi 
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PROGRAM  
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT 
U 2010. GODINI 

 
I.  UVOD                                                                                           

 
Članak 1. 

 
 

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Dugi Rat  u 2010. godini (u daljnjem tekstu Program) odnosi se na građenje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture posebno određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju 
objekata i uređaja, te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebitih za 
ostvarivanje ovog Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.  
 

Članak 2. 
 
 Ovaj Program odnosi se na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
komunalne djelatnosti kako slijedi:  

1. održavanje javnih površina, 
2. održavanje nerazvrstanih cesta, 
3. održavanje groblja, 
4. javna rasvjeta, 
5. opskrbu pitkom vodom, 
6. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,  
7. prijevoz putnika u javnom prometu, 
8. održavanje čistoće i  
9. odlaganje komunalnog otpada.  

 
 

Članak 3. 
 
 
 Komunalne djelatnosti iz prethodnog članka ovog Programa financiraju se iz:  
 - komunalnog doprinosa ( članak 2. točka 1. do 5.) 
 - Proračuna Općine Dugi Rat ( članak 2. točke 1. do 9.) 
 - cijene komunalne usluge (članak 2. točke 5. do 9.)    
 
 
 - naknade za priključenje (članak 2. točka 5.) 
 - naknade za koncesiju (članak 2. točke 1. do 9.) 
 - drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.   
 
 

II OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU        
OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
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Članak 4. 
 

 Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju 
objekta i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2010. godini navode se u 
slijedećem pregledu:  
 
Redni broj 
 

                           Opis i naznaka poslova        Procijenjeni 
      troškovi u kn 

       01. 
    . 

Rekonstrukcija ulice Hrvatskih velikana 
u Dugom Ratu 

 
                500.000,00 

 
       02. 

Uređenje nogostupa i pješačkih zona u 
Dugom Ratu 

 
                400.000,00     

  
       03.   

Uređenje nogostupa u Dućama  
 

 
                 75.000,00 

 
       04.  

Izgradnja potpornog zida u ulici Vrilo 
u Sumpetru 

 
                 25.000,00 

       05. Uređenje groblja i mrtvačnica                355.000,00 
       06.  Izgradnja kanalizacije              4.610.000,00 
       07.  Sanacija odrona u Dućama                380.000,00  
       08.  Rekonstrukcija postojeće kanalizacije                  70.000,00  
       09.  Ostale nerazvrstane ceste na području  

Općine Dugi Rat  
 
               100.000,00 

 
UKUPNO 

 
           6.515.000,00 

 
 

III   ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 
                                          Članak 5. 

 
Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme 

komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja, je 
slijedeći: 
 1. Komunalni doprinos  
            2. Proračun Općine Dugi Rat       
            3. Naknada za koncesijska odobrenja  
            4. Prihod iz cijene vode  
            5. Naknada za priključenje vode i odvodnje  
 

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE 

 
Članak 6. 

 
Ovaj Program se primjenjuje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2010. godine. Program će 

se objaviti u «Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat. 
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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 363-02/10-01/13                                                                    PREDSJEDNIK  
URBROJ: 2155/02-01-10-1                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat, 11. ožujka 2010.                                                                                 
                                                                                                            Ante Banović, v.r.   
 
___________________________________________________________________________  
 
                                                                                                                                             8 
 
 Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj: 174/04, 
79/07 i 38/09), članka 4. i 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju  operativnih snaga zaštite i 
spašavanja („Narodne novine“  broj: 40/08 i 44/08) i 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. studenoga 2009. godine donosi  
 
 

ODLUKA 
o imenovanju načelnika Stožera zaštite 

i spašavanja Općine Dugi Rat  
 

I 
 
 Za Načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat umjesto dosadašnjeg 
Domagoja Vukovića imenuje se ARSEN ERCEGOVIĆ, zamjenik općinskog načelnika 
Općine Dugi Rat.  
 

II 
 
 Ovom Odlukom mijenja se točka 1. stavka 1. točke I. Odluke o imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat, Klasa: 810-03/08-01/11, Urbroj: 2155/02-02-08-1, od 
08. prosinca 2008. godine.  
 

III 
 
 Ova Odluka 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: 810-03/09-01/01                                                          PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-10-1                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA: 
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Dugi Rat, 06. studenog 2009.                                     .   
                                                                                                Ante Banović, v.r. 
___________________________________________________________________________  
 
 
                                                                                                                                            9 
 
 Na temelju članka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07) 
i članka 34. i 41.  Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine 
Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Dugi Rat , 08. ožujka 
2010. godine donosi 
 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE 

VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU 
OPĆINE DUGI RAT 

 
I 

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

II 
 
 Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 25. travnja 2010. 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: 022-05/10-01/32                                                     OPĆINSKI NAČELNIK:  
URBROJ: 2155/02-02-10-1 
Dugi Rat, 08. ožujka 2010.                                                   Jerko Roglić, dipl. ing., v.r.    
  
___________________________________________________________________________  
 
                                                                                                                                            10 
 
 
 Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, temeljem članka 27. stavak 1. točka  2.  Statuta 
Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat 4/09 – drugi 
pročišćeni tekst), a skladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 44/05 – pročišćeni tekst, i 
109/07), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 8. sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine,    
d o n o s i  
 

ODLUKU  
o izmjenama i dopunama 

Odluke o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora 
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Članak 1. 
 
 U članku  3. Odluke o provedbi izbora za vijeća mjesnih Odbora („Službeni glasnik“ – 
službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 1/06) (u daljnjem tekstu: Odluka), umjesto „Općinsko 
poglavarstvo“ treba biti „Općinski načelnik“.  
 

Članak 2. 
 
 U stavu 2. Članka 4. odluke iz prethodnog članaka umjesto „Općinsko poglavarstvo“ 
treba biti „Općinski načelnik“.  
 

Članak 3. 
 
 Stavak 3. članka 7. Odluke mijenja se i glasi:   
 „Broj potrebnih potpisa iz stavka 2. ovog članka određuje se prema broju članova 
Vijeća mjesnog odbora na načain da je za Vijeća mjesnih odbora sa 7 članova potrebno 
prikupiti 50 potpisa, a za Vijeća mjesnih odbora sa 5 članova potrbno prikupiti 30 potpisa.“  
 

Članak 4. 
 
 U stavku 2. i 3. članka 12. Odluke umjesto „Općinskom poglavarstvu“ odnosno 
„Općinsko poglavarstvo“ treba biti „Općinskom načelniku“ odnosno „Općinski načelnik“.  
 

Članak 5. 
 
 U stavku 1. članka 14. Odluke ispred riječi načelnik dodaje se riječ „Općinski“.  
 

Članak 6.   
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon donošenja, a objavit će se u 
„Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.  
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/10-01/__                                                            PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-10-1                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 11. ožujka 2010.  
                                                                                                     Ante Banović, v.r.  .  
 
___________________________________________________________________________  
 
                                                                                                                                          11 
 
 Na temelju članka 27. stavak 2. i 3.  Zakona o izboru članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 44/05 – 
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pročišćeni tekst, 109/07) i članka 3. Odluke o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora 
(«Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 1/06), Općinsko vijeće Općine 
Dugi Rat, na 8. sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donosi 
 
 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog  
povjerenstva Općine Dugi Rat za provedbu izbora  

za članove Vijeća mjesnih odbora 
 

I 
 
 1.) U stalni sastav Izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat za provedbu izbora za 
članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat, imenuju se: 
  1. DAVOR ŠKOBALJ, dipl. iur. - kao predjednik 
  2. PAVAO TOMIĆ, za člana 
  3. BRANKA BABNIK, za člana 
 
  1. SLAVICA DEMIKELI, dipl. iur., za zamjenicu predsjednika 
  2. IVANKA VOLODER, dipl. oec., za zamjenika člana 
  3. MARA ZEMUNIK, za zamjenika člana.  
 
 2.) Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora:  
 - propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,  
 - daje obavezne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od 
dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno Zakonu, Statutu i  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 s Zakonom, 
Statutom i Odlukom, 

 - brine se za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora,  
 - obavlja i druge radnje utvrđene Zakonom, Statutom i Odlukom. 
  

III 
 
 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: 021-05/10-01/18                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-10-1                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 11. ožujka 2010.   
                                                                                                       Ante Banović, v.r.   
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___________________________________________________________________________  
 
 
 
 
                                                                                                                                          12 
 
 
 Na temelju članka 27., a u svezi članka 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 8. sjednici održanoj dana 11. ožujka  2010. godine, donosi 
 
 

ODLUKA 
o dodjeli nagrade za životno djelo 

za 2009. godinu 
 

I 
 
 Gospodinu DALIBORU FRANOLIĆU iz Dugog Rata, Jadranska 12, dodjeljuje se 
nagrada za životno djelo povodom pedesete godišnjice djelovanja u NK „Orkan“ za izuzetan 
doprinos razvoju nogometnog sporta u Općini Dugi Rat. 
 

II 
  
 Imenovanom iz točke I ove Odluke osim plakete isplatiti će se i dio nagrade u novcu i 
to iznos od 5.000,00 kn (slovima: pettisućakuna). 
 

III 
 

 Nagrada iz prethodne točke uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine 
Dugi Rat koja će se održati povodom Dana Općine 19. ožujka 2010. godine. 
 

IV 
 

 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi 
Rat. 
 

 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

       PREDSJEDNIK 
KLASA: 021-05/10-01/17                               OPĆINSKOG VIJEĆA: 
URBROJ:2155/02-01-10-1                       
Dugi Rat, 11. ožujka  2010.                          Ante Banović, v.r.  
 
___________________________________________________________________________  
 
                                                                                                                                         13 
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Na temelju članka 27., a u svezi članka 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 8. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2010. godine, donosi 
  
 
 
 

ODLUKA 
o dodjeli osobne nagrade 

za 2009. godinu 
 

I 
 
 Gospodinu BRANKU LOZIĆU, pok. Marina iz Orija, Poljička cesta 103, dodjeljuje 
se osobna nagrada zbog njegova iznimnog doprinosa poboljšanju uvjeta života i stanovanja 
mještana Orija. 
 

II 
  
 Imenovanom iz točke I ove Odluke osim plakete isplatiti će se i dio nagrade u novcu i 
to iznos od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisućakuna). 
 

III 
 

 Nagrada iz prethodne točke uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine 
Dugi Rat koja će se održati povodom Dana Općine 19. ožujka 2010. godine. 
 

IV 
 

 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi 
Rat. 
 

 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

       PREDSJEDNIK 
KLASA: 021-05/10-01/16                                    OPĆINSKOG VIJEĆA: 
URBROJ:2155/02-01-10-1 
Dugi Rat, 11. ožujka 2010.                  Ante Banović, v.r. 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
                                                                                                                                              14 
 
 
 Na temelju članka 27., a u svezi članka 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 8. sjednici održanoj dana 11. ožujka  2010. godine, donosi 
 
 

ODLUKA 
o dodjeli osobne nagrade 
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za 2009. godinu 
 
 
 
 
 

I 
 
 Gospodinu JURI LOZIĆU, pok. Marina iz Orija, Poljička cesta 103, dodjeljuje se 
osobna nagrada zbog njegova iznimnog doprinosa poboljšanju uvjeta života i stanovanja 
mještana Orija.  
 

II 
  
 Imenovanom iz točke I ove Odluke osim plakete isplatiti će se i dio nagrade u novcu i 
to iznos od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisućakuna). 
 

III 
 

 Nagrada iz prethodne točke uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine 
Dugi Rat koja će se održati povodom Dana Općine 19. ožujka 2010. godine. 
 

IV 
 

 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi 
Rat. 

 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
       PREDSJEDNIK 

KLASA: 021-05/10-01/15                    OPĆINSKOG VIJEĆA: 
URBROJ:2155/02-01-10-1 
Dugi Rat, 11. ožujka  2010.                          Ante Banović, v.r. 
 
___________________________________________________________________________  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


