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Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 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 9. sjednici održanoj 29. travnja
2010. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
O KOMUNALNOM DOPRINOSU
OPĆINE DUGI RAT
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa,
te visina komunalnog doprinosa u Općini Dugi Rat:
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- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Dugi Rat,
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine
zone,
- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti
djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.
II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DORPINOSA
Članak 2.
U Općini Dugi Rat utvrđuju se zone za plaćanje komunalnog doprinosa, kako slijedi:
I. zona – obuhvaća područje od mora do državne ceste D-8 (magistrala)
II. zona – obuhvaća područje iznad državne ceste D-8 (magistrale) sve do granice obuhvata
građevne zone po PPUO-a Općine Dugi Rat
III. zona – obuhvaća područje iznad građevne zone po PPUO-u Općine Dugi Rat i stara sela
Duće, Krug, Zeljovići i Jesenice.
III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 3.
Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine kako slijedi:

JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA PO m³ GRAĐEVINE
VOLUMEN

do 400

401 - 600

20 %

20 %

ceste

60 %

groblja

601 - 800

801 - 1200

iznad 1200

20 %

20 %

20 %

60 %

60 %

60 %

60 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10%

10 %

30,00

50,00

60,00

Javne
površine
nerazvrstane

javna
rasvjeta
UKUPNO
(kn/m³)

10,00

20,00
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članak 4
Na cijenu komunalnog doprinosa utječe i pogodnosti položaja čestice zemlje i stupnja
opremljenosti komunalnom infrastrukturom na sljedeći način:
I zona ....................................................................................... koeficijent 1
II zona ....................................................................................... koeficijent 0,8
III zona ..................................................................................... koeficijent 0,7
Članak 5
Koeficijent temeljem izgrađenosti sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda određuje se na
slijedeći način:
- postoji mogućnost priključka ................................................... koeficijent 1
- ne postoji mogućnost priključka .............................................. koeficijent 0,8
Članak 6.
Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se primjenom slijedeće formule:
KD = V x Kjed x Kz x Kinf (kuna)
gdje je V volumen objekta, Kjed jedinična vrijednost koja se isčitava iz tabele, Kz koeficijent zone
određene pogodnostima i stupnjem opremljenosti komunalnom infrastrukturom, Kinf koeficijent korekcije
izgrađenošću sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 7.
Komunalni doprinos plaća se u pravilu jednokratno.
Ukupna obveza komunalnog doprinosa utvrđena rješenjem o komunalnom doprinosu
umanjuje se za 10% ako se komunalni doprinos plaća jednokratno.
Iznimno od prethodnog stavka općinski načelnik može odobriti plaćanje komunalnog
doprinosa obročno i to do 12 mjesečnih obroka, ako je obveznik podmirio prethodno sve
obveze prema Općini Dugi Rat. Prvi obrok ne može biti manji od 15% od ukupne obveze
utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu, a ostatak na jednake mjesečne obroke.
Obveznik je dužan prvi obrok platiti na dan izdavanja rješenja o komunalnom
doprinosu, odnosno na dan preuzimanja istog.
Za obročno plaćanje komunalnog doprinosa obveznik je dužan priložiti garanciju u
vidu Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem hipoteke i nadhipoteke na
nekretnini u formi ovršne isprave, garanciju banke, ili osobnu mjenicu, zadužnicu i dr.
U slučaju da obveznik komunalnog doprinosa ne uplati tri dospjela obroka gubi pravo
na obročno plaćanje te je dužan platiti cijelu obvezu komunalnog doprinosa jednokratno
(odjednom).
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U slučaju da je obveznik odustao, odnosno ako mu je zahtjev za izdavanje akta o
gradnji odbijen, ili nije započeo sa gradnjom nakon isteka roka u kom je morao započeti
gradnju što se navodi u aktu o gradnji, ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa.
Na povrat uplate ne zaračunava se nikakva kamata.
Članak 8.
Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat,
kao i potvrdu o uplati komunalnog doprinosa.
Potvrda o plaćanju komunalnog doprinosa, odnosno o uplati prvog obroka iz stavka 2.
ovog članka i članka 5. ove Odluke predstavlja uvjet za izdavanja akta temeljem kojega se
može graditi građevina.
V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 9.
Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika može djelomično ili u cijelosti
osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa vlasnika odnosno investitora: koji gradi:
a) dječje vrtiće, škole ili učilišta
b) vjerske objekte
c) sportske objekte, osim objekata koje služe u komercijalne svrhe
d) zdravstvene objekte i objekte za potrebe socijalne skrbi
e) objekte za potrebe Općine,
f) proizvodne objekte koji potiču gospodarski razvitak i objekte za deficitarne
djelatnosti,
g) druge objekte od interesa za općinu Dugi Rat
Članak 10.
Komunalni doprinos u određenom iznosu za gradnju samostalnog objekta ne plaćaju
HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog i nestalog hrvatskog
branitelja, za izgradnju obiteljske kuće u obujmu najviše do 750 m³ te izgradnju poslovne
građevine, poslovne građevine za proizvodnu djelatnost obujma najviše do 300 m³ oslobađaju
se plaćanja komunalnog doprinosa utvrđenog prema članku 3. ove Odluke, a sukladno članku
40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Hrvatski branitelj za izgradnju obiteljske kuće obujma najviše do 750 m³ , te za
izgradnju poslovne građevine i poslovne građevine za proizvodne djelatnosti obujma najviše
do 300 m³ oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa kako slijedi:
1.Hrvatski branitelj koji je sudjelovao u borbenom sektoru obrane suvereniteta
Republike Hrvatske oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa na način i u postotku:
a) do 6 mjeseci – u umanjenom iznosu 10%
b) od 6 mjeseci do godinu dana – u umanjenom iznosu 20%
c) od 1 do 1 godine i 6 mjeseci – u iznosu umanjenom 30%
d) dd 1 godine i 6 mjeseci do 2 godine – u iznosu umanjenom 40%
e) od 2 godine do 2 godine i šest mjeseci, kao i Dragovoljac Domovinskog rata –
u iznosu umanjenom 50%
f) od 2 godine i 6 mjeseci do 3 godine – u iznosu umanjenom 60%
g) od 3 godine do 3 godine i 6 mjeseci – u iznosu umanjenom 70%
h) od 3 godine i 6 mjeseci do 4 godine – u iznosu umanjenom 80%
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i) od 4 godine do 4 godine i 6 mjeseci – u iznosu umanjenom 90%
j) od 4 godine i 6 mjeseci do 5 godina – u iznosu umanjenom 100%.
Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka imaju pravo oslobađanja komunalnog doprinosa
samo jednokratno i to u slučaju ako nemaju vlastiti stan ili kuću na području Republike
Hrvatske od 15. siječnja 1992. godine.
. Prije izdavanja rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa prema odredbama iz
prethodnog stavka obveznik treba dokazati status invalida Domovinskog rata rješenjem
nadležnog tijela.
Članak 11.
Kod kupnje stana u stambenom objektu novogradnje obveznici komunalnog doprinosa
iz prethodnog članka imaju pravo povrata komunalnog doprinosa uplaćenog od strane
investitora izgradnje u iznosu od 15,00 kn po m³ obračunatog prostora po članu obitelji.
Oslobađanje iz prethodnog članka i stavka 1. ovog članka moguće je koristiti samo
jednokratno.
Članak 12.
Općinski načelnik može djelomično osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa za
izgradnju obiteljske kuće socijalo ugrožene obitelji koji su korisnici pomoći za uzdržavanje
od Centra za socijalnu skrb ili korisnici pomoći za podmirenje troškova stanovanja po
općinskom cenzusu, maksimalno u iznosu od 60 m³ po svakom članu.
VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD
PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 13.
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 9. i 10. ove
Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka
1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Dugi
Rat iz sredstava poreznih prihoda.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14
Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti
na komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske
inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom
zakonu.
Članak 15.
Protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat kojim je utvrđena
obveza plaćanja komunalnog doprinosa može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za
komunalne poslove i graditeljstvo Splitsko- dalmatinske županije, Split u roku od 15 dana
računajući od dana primitka istog.
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Članak 16.
Pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel
Općine Dugi Rat u postupku i na način predviđen propisima o prisilnoj naplati poreza na
dohodak i dobit (Opći porezni zakon).
Članak 17.
Postupak utvrđivanja komunalnog doprinosa koji je pokrenut prije stupanja na snagu
ove Odluke, u kojem je zahtjevu za izdavanje rješenja priložena tehnička dokumentacija
potrebna za izračun obveze, nastavit će se po odredbama Odluke o komunalnom doprinosu
«Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/02, 4/04 i 7/04. odnosno 2/05
– pročišćeni tekst).
Na postupke utvrđivanja komunalnog doprinosa pokrenute prije stupanja na snagu ove
Odluke, u kojima uz zahtjev za izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu nije priložena
tehnička dokumentacija za izračun obveze, primjenjivat će se odredbe ove Odluke.
Članak 18
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/02, 4/04, 7/04. i 2/05 –
pročišćeni tekst).
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 29. travnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ante Banović, v.r.

___________________________________________________________________________
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Na temelju članka 89. stavka 1., članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o
financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09) i članka 27. stavka 1.
točke 2. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» Općine Dugi Rat, broj 01/09), Općinsko
vijeće na 9. sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine donosi
ODLUKU
O VISINI NAKNADE ZA RAZVOJ
41

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2005. te 24.
studenog 2005. donijelo Odluku o namjenskom povećanju cijene vode od 2,0 kn/m3 s
primjenom od 01.rujna 2005.g., odnosno na sjednici održanoj 12. studenog 2008. godine
donijelo je Odluku o namjenskom povećanju cijene vode za dodatnih 1,10 kn/m3 s primjenom
od 01.prosinca 2008.g. što čini sveukupno namjenskom povećanju cijene vode od 3,10 kn/m3
za financiranje izgradnje kanalizacijskog sustava za područje općine Dugi Rat, odnosno za
učešće u Projektu zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području i prema prijedlogu
nastavka izgradnje kanalizacijskog sustava za Grad Omiš i Općinu Dugi Rat – Projekt Jadran,
oznake Hrvatske vode, Klasa: 325-04/05-01/0001, Urbroj: 374-24-4-05-4 od 07. veljače 2005.
godine.
Ovom odlukom se na području Općine Dugi Rat nastavlja s namjenskim povećanjem
cijene vode u visini propisanom odlukom Općinskog Vijeća kao nakandom za razvoj, i to za
otplatu kredita I.faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, podprojekt
Omiš-Dugi Rat i II. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području,
podprojekt Dugi Rat-Istok.
Članak 2.
Prihod ostvaren od naknade za razvoj iz članka 1. ove Odluke koristi se na slijedeći
način:
1,70 kn/m3 isporučene vodne usluge koristi se za otplatu kredita iz I. faze Projekta zaštite od
onečišćenja voda na priobalnom području, podprojekt Omiš-Dugi Rat,
1,40 kn/m3 isporučene vodne usluge koristi se za izgradnju objekata i uređaja i otplatu kredita
prema Planu gradnje komunalnih i vodovodnih građevina iz II. faze Projekta zaštite od
onečišćenja voda na priobalnom području, podprojekt Dugi rat-Istok i to za nastavak
izgradnje:
Gravitacijskih i tlačnih cjevovoda sa pripadajućim crpnim stanicama sustava odvodnje Dugi
rat – istočni sliv, područje Duće sa spojem na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda PrikoOmiš
Članak 3.
Obveznici naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području
Općine Dugi Rat.
Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja
komunalno društvo Vodovod d.o.o. Omiš uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.
Naknada za razvoj je prihod komunalnog društva Vodovod d.o.o. Omiš.
Članak 4.
Komunalno društvo Vodovod d.o.o. Omiš je u obvezi da dio naknade za razvoj u
visini od 1,70 kn/m3 uplaćuje na dosadašnji poseban račun podprojekta (escrow račun).
Članak 5.
Komunalno društvo Vodovod d.o.o. Omiš je u obvezi da prikupljeni dio naknade za
razvoj u visini 1,40 kn/m3 jednom tjedno uplaćuje na Namjenski kunski račun otvoren kod
Banke agenta koji služi financiranju gradnje i povratu podzajma II. Faze Projekta zaštite od
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onečišćenja voda na priobalnom području, bez prava na prijeboj ili cesiju s osnova bilo kojih
tražbina Komunalnog društva prema Hrvatskim vodama ili Banci agentu sukladno Ugovoru o
podzajmu sklopljenom između Hrvatskih voda, Općine Dugi Rat i komunalnog društva
Vodovod d.o.o. Omiš.
Komunalnom društvu je zabranjeno raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj
osim na način određen ovom Odlukom sukladno obvezama Ugovora o podzajmu sklopljenom
između Hrvatskih voda, Općine Dugi Rat i komunalnog društva Vodovod d.o.o. Omiš i
Ugovora o prikupljanju naknade za razvoj, te otplati Podzajma sklopljenog između općine
Dugi Rat, komunalnog društava Vodovod d.o.o. Omiš i Banke agenta.
Podzajam iz podtočaka 1. i 2. ovog članka dio je ugovornog aranžmana koji se odnosi
na Zajam br. 7640/HR Međunarodne banke za obnovu i razvitak
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Dugi Rat, a primjenjuje se od dana stupanja na snagu Ugovora o pod zajmu za
podprojekt Dugi Rat-Istok (zajam broj 7640/HR).
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/10-01/26
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 29. travnja 2010.

PREDSJEDNIK
0OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ante Banović, v.r.

___________________________________________________________________________
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Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
152/08 i 25/09) i članka 27. st. 1. toč. 2. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» Općine Dugi
Rat, broj 01/09), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine donosi

ODLUKU
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere propuštanjem kojih bi se nanijela šteta te
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
Agrotehničkim mjerama iz. Stavka 1. ovog članka smatra se zaštita tla od erozije, zabrana odnosno
obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, sprječavanje zakorovljenosti, suzbijanja
alergenih biljaka, čišćenje kanala, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje biljnih
otpadaka.
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II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.
Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije na strmim poljoprivrednim zemljištima i
drugim poljoprivrednim zemljištima gdje postoji opasnost od erozije, mogu se odrediti slijedeće
mjere:
-

ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada osim sječe iz agrotehničkih
razloga,
ograničenje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i načina
ispaše,
zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima radi
njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama,
zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura odnosno obveza sadnje višegodišnjih kultura,
obavezno zatravljivanje,
zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta.

Postupke iz stavka 1. ovog članka određuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi
Rat po vlastitoj ocjeni ili na inicijativu Općinskog načelnika, Općinskog vijeća ili Poljoprivrednog
inspektora.
Poljoprivredni inspektor može zabraniti ili ograničiti započete radnje iz stavka 1. ovog članka,
odnosno odrediti postupke za otklanjanje mogućih posljedica tih radnji, ukoliko procjeni da se tim
radnjama može izazvati erozija zemljišta.
Članak 3.
U slučajevima iz članka 2. stavak 1. alineja 4. ove Odluke, vezano za obvezu sadnje
višegodišnjih nasada, sredstva se mogu osigurati i u proračunu Općine Dugi Rat u sklopu Programa
sufinanciranja nabave sadnog materijala.
Članak 4.
Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta na određenom području može se odrediti obveza,
odnosno zabrana uzgoja pojedinih vrsta bilja.
Obvezu iz stavka 1. ovog članka određuje odlukom Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog
načelnika ili nadležnog tijela državne uprave, a pojedinačno je u odnosu na parcele odnosno vlasnike
provodi Jedinstveni upravni odjel rješenjima.
Članak 5.
Na poljoprivrednom zemljištu niske proizvodne sposobnosti (uz vodotoke, na tlima s visokom
razinom podzemne vode, šljunkovitim, laporastim i drugim tlima na kojima prirodni uvjeti ne
dozvoljavaju proizvodnju poljoprivrednih kultura) površina se može zatraviti ili zasaditi brzorastućim
drvećem.
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su pribaviti suglasnost nadležnog tijela
državne uprave za pošumljavanje zemljišta iz stavka 1. ovog članka.
Članak 6.
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su sprječavati zakorovljenost i
obrastanje zemljišta višegodišnjim raslinjem te suzbijanje korova kemijskim i mehaničkim sredstvima,
a posebno uništavati čupanjem ili košnjom razne alergene biljke prije cvatnje do kraja mjeseca lipnja,
a koji kod ljudi izaziva peludne alergijske reakcije.
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Osobama iz stavka 1. ovog članka koje zapuste zemljište do stanja zakorovljenosti ili
obrastanja višegodišnjim raslinjem, poljoprivredni inspektor rješenjem može naložiti postupke za
otklanjanje takvog stanja, te ujedno poduzeti i druge mjere propisan Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 7.
Vlasnici ili posjednici obradivog poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi postupke za
sprječavanje širenja štetočina bilja na način propisan Zakonom o zaštiti bilja („Narodne novine“ broj
10/94).
U slučaju ukazane potrebe poljoprivredni inspektor može naložiti provođenje postupaka za
suzbijanje bolesti i štetočina bilja, te poduzeti i druge postupke propisane zakonom.
Članak 8.
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su odmah nakon berbe usjeva ukloniti
sa zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti uzrokom širenja štetočina bilja.
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ambalažu od utrošenih sredstava za
zaštitu bilja (pesticidi i herbicidi) uništiti odnosno odlagati prema uputama koje su priložene uz ta
sredstva.

II. UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 9.
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih
visokorastućih kultura zasjenjivati susjedne čestica te time onemogućavati ili otežavati poljoprivrednu
proizvodnju na tim česticama.
Novi nasadi voćaka ili drugih višegodišnjih visokih kultura zasađuju se na udaljenosti
najmanje toliko da sjena novozasađene kulture ne prelazi na susjedno obradivo poljoprivredno
zemljište, vodeći računa o nagibu i konfiguraciji terena.
Prije početka sadnje plantažnih ili drugih visokih višegodišnjih kultura na zemljištu na kojem
takva sadnja nije uobičajena, vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta dužan je zatražiti
mišljenje Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 10.
Vlasnici ili posjednici obradivog poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i uređivati
živice na svom zemljištu na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo i putno
zemljište, zasjenjivanje susjednih površina tj. prerastanje živice na visinu iznad 0,80 m te
zakorovljenost živice.
Poljoprivredni inspektor može rješenjem odrediti obvezu održavanje živica i otklanjanja
nedostataka iz stavka 1. ovog članka.
Članak 11.
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe na način da budu
vidljivo označene, čiste od korova i višegodišnjeg raslinja i da ne ometaju provedbu agrotehničkog
zahvata.
Poljoprivredni inspektor može rješenjem odrediti postupke za otklanjanje nedostataka iz stavka 1.
ovog članka.
Članak 12.
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su na svojem zemljištu i uz svoje
zemljište, održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje
zemlje, zarastanje korovom, odnosno omogući prirodni tok oborinskih voda.
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Komunalni redar Općine Dugi Rat i vodopravna inspekcija prate stanje održavanja i čišćenja
kanala te rješenjem nalažu postupke za uređenje i održavanje kanala.
Ukoliko uslijed izvođenja radova ili bilo kojeg drugog razloga dođe do zatrpavanja ili
oštećenja kanala, nadležni inspektor naložiti će pravnoj ili fizičkoj osobi koja je štetu počinila
otklanjanje i saniranje stanja.

III. POLJSKI PUTEVI
Članak 13.
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati poljske puteve koje
koriste, najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim strojevima.
Poljski putevi utvrđeni u mreži nerazvrstanih cesta i ulica na području općine Dugi Rat
održavaju se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
Održavanje poljskih puteva smatra se naročito:
- nasipavanje kamenim materijalom (šljunak, drobljeni kamen),
- čišćenje i održavanje neuređenih kanala i odvoda pored puteva,
- čišćenje i održavanja cijevnih i ostalih propusta ispod puteva,
- otjecanje oborinskih voda,
- sprječavanje širenja živica i drugog raslinja uz poteve,
- sječa pojedinih stabala ili grana koje sprječavaju prijevoz odnosno korištenje puta,
- sprječavanje oštećivanja puteva, uzurpacija puteva i zemljišta u zaštitnom pojasu.
Članak 14.
Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na svom području prati stanje održavanja poljskih
puteva te organizira vlasnike ili posjednike poljoprivrednog zemljišta koji koriste puteve radi
poduzimanja zajedničkih postupaka na održavanju tih puteva.
Za održavanje puteva u privatnom vlasništvu (putevi služnosti) odgovorni su vlasnici, a
eventualne sporove o korištenju i održavanju puteva rješava sud sukladno Zakonu o vlasništu i drugim
stvarnim pravima.
Poljoprivredna inspekcija i komunalni redar Općine Dugi Rat prate stanje održavanja poljskih
puteva te pokreću postupke radi održavanja i uređenja istih kao i sprječavanja oštećivanja i uzurpacije
putnog zemljišta i zemljišta u zaštitnom pojasu.
Ukoliko prilikom radova na održavanju poljskih puteva dođe do oštećivanja poljoprivrednog
zemljišta, izvođač radova dužan je štetu otkloniti i poljoprivredno zemljište privesti njegovoj namjeni.

IV. NADZOR
Članak 15.

Nadzor nad provođenjem odredbi i mjera ove Odluke provodi poljoprivredna inspekcija.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 16.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna
osoba, a fizička osoba kaznit će se iznosom od 200,00 kn do 500,00 kn:
1. koja protivno zabrani ili ograničenju Jedinstvenog upravnog odjela iz članka 2. ove Odluke,
odnosno protivno rješenju poljoprivrednog inspektora započne ili nastavi s obavljanjem radnji
koje mogu izazvati eroziju ili ne poduzme mjere za otklanjanje mogućih posljedica izvršenih
radnji,
2. koja ne postupi po rješenju poljoprivrednog inspektora iz članka 5., 6., 7., 9., 10., 11. i 12. ove
Odluke,
3. koja se ne pridržava odredbi članka 8. ove Odluke,
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4. koja svojim postupcima ili propuštanjem radnji određenih rješenjem poljoprivrednog
inspektora ili komunalnog redara oteža ili onemogući redovno ili uobičajeno korištenje
poljskog puta, odnosno prilikom radova na održavanju poljskog puta ošteti poljoprivredno
zemljište i ne sanira štetu.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 3.000,00 kn za prekršaj iz stavka 1. kaznit će
se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dugi
Rat.
Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka u mjerama za korištenje
poljoprivrednog zemljišta („Službeni glasnik Općine Dugi Rat“, broj 02/2003)
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/10-01/25
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 29. travnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Ante Banović, v.r.
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Temeljem Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike
Hrvatske (“Narodne novine”, broj 25/01) Općinsko vijeće općine Dugi Rat na 9. sjednici održanoj 29.
travnja 2010. godine donosi

PLAN
ANGAŽIRANJA LJUDSKIH, MATERIJALNIH I
TEHNIČKIH RESURSA PRI SLOŽENIJIM DOGAĐAJIMA
I. STUPANJ OPASNOSTI:
1. Svaki pojedinac ukoliko primjeti požar dužan je odmah o tome obavijestiti Vatrogasce na tel: 93
ili 734-099 i policiju na tel: 92 ili 309-710, odnosno na tel: 112 Županijski centar 112.
2. Po dojavi da je izbio požar dežurni vatrogasac o događaju obavještava Zapovjednika DVD-a te na
najbrži način uzbunjuje dežurno odjeljenje vatrogasaca vatrogasne postrojbe DVD-a “Dalmacija”
Dugi Rat, koji adekvatnim vatrogasnim vozilom izlaze na požarište i pristupaju gašenju požara.
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3. Kada zapovjednik akcije procjeni da sa postojećim odjeljenjem neće moći ugasiti požar o tome
obavještava dežurnog vatrogasca koji sirenom ili na drugi način obavještava ostali dio vatrogasne
postrojbe DVD-a i isti se upućuju na požarište sa odgovarajućim vozilima i tehnikom.
4. Ukoliko zapovjednik akcije procijeni da postojeće snage neće biti dovoljne za gašenje požara
uspostavlja vezu sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom i proglašava se II. stupanj opasnosti.
II. STUPANJ OPASNOSTI:
1. Na drugi stupanj opasnosti odazivaju se članovi DVD-a koji nisu uključeni u akciju gašenja i
postrojbe Civilne zaštite odnosno grupe građana, te sa potrebnom opremom dolaze na zborna
mjesta. Isti se obavještavaju uzbunom sirenom ili na drugi prikladan način, kao što je pisanim
pozivima.
Zborna mjesta:
za mjesta Bajnice i Krilo…………………. Područna škola u Krilu
za mjesta Suhi Potok i Sumpetar…………. Prostor iznad samoposluge u Sumpetru
za mjesta Mali Rat, Orij i Dugi Rat……….Osnovna škola Jesenice-Orij
za mjesto Duće…………………………… Prostor Turist biroa Duće
1. Ukoliko se pripadnici Civilne zaštite ili grupe građana nalaze na svojim radnim mjestima bit će
oslobođeni radne obveze i na zahtjev zapovjednika akcije gašenja uputit će se na samu akciju.
2. Dolaskom na požarište zapovjednici odjeljenja ili grupa javit će se zapovjedniku akcije gašenja
koji im daje konkretne zadatke.
3. Procjenjujući razvoj požara, broj gasitelja, mogući razvoj situacije, te planirano djelovanje
obzirom na moguće promjene razvoja situacije, zapovjednik akcije gašenja izvješćuje Županijskog
vatrogasnog zapovjednika i Općinskog načelnika o svim promjenama na požarištu.
4. Kada angažirane snage nisu u mogućnosti lokalizirati požar zapovjednik akcije gašenja, uz stalno
savjetovanje sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom, predložit će Općinskom načelniku da
postupi po odredbama članka 37. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 106/99, 117/01,
96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09).

III. STUPANJ OPASNOSTI:
1. Kada su sve raspoložive snage na području općine Dugi Rat iskorištene za gašenje požara
zapovjednik akcije gašenja će zatražiti od Županijskog vatrogasnog zapovjednika angažiranje
dodatnih snaga.
2. Općina Dugi Rat osigurava prehranu i po potrebi smještaj za dodatne snage.
3. Ukoliko se akcija gašenja požara produži više od 4 sata Općina Dugi Rat je dužna osigurati
prehranu gasiteljima.

OSTALE ODREDBE:
U slučaju da šumski i drugi požar poprimi razmjere elementarne nepogode Općinsko
poglavarstvo Općine Dugi Rat postupit će po Zakonu o elementarnim nepogodama (“Narodne
novine”, broj 73/97).
Čuvanje požarišta obavlja se prema planu zapovjednika akcije gašenja požara, a provode ga
pripadnici Civilne zaštite i grupa građana uz pomoć vatrogasne postrojbe DVD-a “Dalmacija” Dugi
Rat.
Prilikom II-og stupnja opasnosti djelatnici Doma zdravlja županije Splitsko-dalmatinske sa
sjedištem u Omišu, obvezni su po traženju zapovjednika akcije gašenja požara organizirati dežurstvo
tima za pružanje hitne medicinske pomoći sa vozilom.
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Reguliranje prometa na mjestu požara i na križanjima koje vode u smjeru požarišta
osiguravaju djelatnici Policijske postaje Omiš.
Za provedbu ovog Plana odgovorni su: Općinski načelnik, Zapovjednik DVD-a “Dalmacija”
Dugi Rat i Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/10-01/24
Urbroj: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 29. travnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ante Banović, v.r.
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Na temelju članka 35.st.1.t.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„NN“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) u svezi s člankom 3. Zakona o zaštiti od
požara ("NN" 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09), Programom aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini (NN 03/10), na
prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na
9. sjednici održanoj 29. travnja. 2010. godine donosi
PLAN
OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
U 2010. GODINI NA PODRUCJU OPĆINE DUGI RAT
I. NORMATIVNE I OPCE ODREDNICE
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme,
financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od
nastanka i širenja požara na području Općine Dugi Rat u 2010. godini.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini na području Općine Dugi Rat (u daljnjem
tekstu: Plan) temelji se na Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 30.
prosinca 2009. g. u dijelu koji se odnosi na područje Općine Dugi Rat kao jedinicu lokalne
samouprave. Plan se temelji i na Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na
teritoriju Republike Hrvatske (NN br. 25/01), Plan se temelji i na odredbama čl. 11. i 13.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 152/08) te odredbama Pravilnika o zaštiti šuma
od požara (NN 26/03).
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i
Plana ugroženosti od požara Općine Dugi Rat, temeljem iskustava stečenih od njihovog
donošenja do izrade ovog Plana.
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Općina Dugi Rat je za svoje područje izradila i donijela Procjenu ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije ("NN" br. 35/94) i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
(“NN” br. 35/94). Procjena i Plan su izrađeni od strane tvrtke „Zast“ d.o.o., na istu je Sektor
upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite Policijske uprave Splitsko-dalmatinske izdao
pozitivno mišljenje, da bi iste dokumente Općinsko vijeće usvojilo na 12. sjednici održanoj
20. lipnja 2002. godine.
Svi dokumenti su odmah po donošenju dostavljeni DVD-u „Dalmacija“ Dugi Rat kao
stožernom društvu za područje općine Dugi Rat.
Izvornici su pohranjeni u Uredu Načelnika Općine Dugi Rat.
Općina Dugi Rat je ugovorila izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća te
Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Dugi Rat. Donošenjem Procjene i Plana
potrebno je donijeti i Plan civilne zaštite za svoje područje.
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat je donijelo Odluku o mjerama za korištenje poljoprivrednog
zemljišta.
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat je na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat
usvojilo Analizu stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Dugi Rat u 2010.godini.
Općina Dugi Rat je izvršila ažuriranje članova Stožera zaštite i spašavanja kao i izvršila
promjene Načelnika Stožera.
II PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA
OTKLANJANJU OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
U cilju sprječavanja požara komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat
će učestalo vršiti obilazak potencijalnih lokacija nekontroliranog odlaganja raznog otpada, s
ciljem da se spriječi odlaganje otpada.
Izvršitelj: JUO Općine Dugi Rat.
Rok provedbe: Trajno.
U cilju poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti o nastanka požara,
pravovremenog otkrivanja, javljanja i gašenja požara u samom začetku, Općina Dugi Rat će s
DVD-om „Dalmacija“ Dugi Rat sklopiti Ugovor o obavljanju izviđačko-preventivne
ophodnje na području Općine Dugi Rat.
Izvršitelj: Općinski načelnik.
Sudjelovatelj: DVD „Dalmacija“ Dugi Rat.
Rok: 31.05.2010.
Općina Dugi Rat će donijeti Odluku o načinu i uvjetima korištenja raspoložive teške
građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih
putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Odluka treba sadržavati i načine i postupke
brzog premještanja navedene mehanizacije. Popis raspoložive teške građevinske mehanizacije
s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja) dostavit će se Područnom uredu DUZS Split i
Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj: Općinski načelnik, JUO Općine Dugi Rat.
Rok: 15.05.2010.
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DVD „Dalmacija“ Dugi Rat se obvezuje prije početka protupožarne sezone izvršiti pripreme i
sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici. U slučaju kvara za
čije otklanjanje su potrebna veća financijska sredstva DVD će o istome izvijestiti Općinskog
načelnika.
Izvršitelj: DVD „Dalmacija“ Dugi Rat, Općinski načelnik.
Rok: 15.04.2010.
DVD „Dalmacija“ Dugi Rat će, sukladno Planu zapošljavanja sezonskih vatrogasaca u
vatrogasnim postrojbama Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije u 2010. godini,
ukupno uposliti 8 sezonskih vatrogasaca za vrijeme od 01. lipnja do 30. rujna 2010. godine,
od čega će Općina Dugi Rat financirati plaće 4 sezonska vatrogasca dok će se za ostala 4
vatrogasca refundacija troškova za plaće dobiti iz Državnog proračuna sukladno Planu
rasporeda zapošljavanja sezonskih vatrogasaca po vatrogasnim postrojbama na području
Splitsko-dalmatinske županije.
Područje općine Dugi Rat po važećoj podjeli Splitsko-dalmatinske županije na požarna
području spada u V. požarno područje Omiš, koje još obuhvaća područje grada Omiša,
područje općine Šestanovac i područje općine Zadvarje.
Za svako požarno područje utvrđuje se vatrogasna postrojba domaćin koja je u slučaju
nastanka požara nositelj slijedećih obveza:
hitno gašenje požara i obavješćivanje VOC Split, i Centar 112 (DUZS),
rukovođenje akcijom gašenja požara do dolaska nadležnog vatrogasnog zapovjednika ili
osobe koju on ovlasti,
upoznavanje županijskog vatrogasnog zapovjednika o stanju s mjesta događaja.
Dodatno angažiranje ostalih vatrogasnih snaga unutar požarnog područja Omiš kao i
vatrogasnih snaga sa ostalih požarnih područja obavlja se sukladno Planu angažiranja
vatrogasnih snaga na području Splitsko-dalmatinske županije u 2010. godini.
U slučaju potrebe uključivanja ostalih subjekata zaštite od požara postupa se sukladno Planu
uključivanja svih subjekata zaštite od požara za područje Splitsko-dalmatinske županije za
2010. godinu.
Po procjeni Zapovjednika intervencije, a kad ugroženost požarom poprimi veće razmjere,
zatražit će se od Načelnika Općine Dugi Rat da angažira Stožer zaštite i spašavanja sukladno
Planu angažiranja Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

Klasa: 021-05/10-01/23
Ur.broj: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 29. travnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ante Banović, v.r.
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Na temelju Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine, broj 58/93, 33/05, 107/07 i
38/08), sukladno odredbama točke V-33 Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini („Narodne novine“ broj
03/10), Općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi
PLAN
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA
I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST
OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Dalmacija” Dugi Rat će prilikom
obavljanja izviđačko-preventivne ophodnje, izvšiti obilazak svih površina otvorenog prostora na
području općine Dugi Rat koja obiluju gustom vegetacijom.
Zabranjen je neovlašten i nekontroliran boravak u krugu svih poduzeća u vrijeme velike
opasnosti od nastajanja i širenja požara.

Obvezuju se sva poduzeća da spriječe neovlašten i nekontroliran boravak u svom
krugu u vrijeme velike opasnosti od nastajanja i širenja požara.
Vatrogasna postrojba DVD-a “Dalmacija” Dugi Rat će sukladno ugovoru sklopljenim sa
Općinom Dugi Rat, obavljati izviđačko-preventivnu ophodnju na čitavom području općine Dugi Rat u
vremenu od 01.06.2010. g. do 30.09.2010. g., i to na način:
- u slučaju uobičajenog nivoa protupožarnog djelovanja tijekom sezone, ophodnja se obavlja
po procjeni Zapovjednika, sa autocisternom i 3 vatrogasca motrenjem sa nekoliko punktova tijekom
dana i zadržavanjem na svakom pojedinom punktu min. 30 min. (prostor ispred „Dalmacija-Iskra“,
novoizgrađeni lukobran u mjestu Krilo, područje uz cestu D8 u mjestu Duće predio Rogač),
- u slučaju povećanog inteziteta protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks
opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike opasnosti, ophodnja se obavlja
intezivnije, a sve po procjeni Zapovjednika, sa autocisternom i 3 vatrogasca obilaskom cijelog obalnog
područja općine Dugi Rat u više navrata tijekom dana, s zaustavljanjem i motrenjem na punktovima iz
prethodnog stavka,
- u slučaju maksimalnog inteziteta protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks
opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike opasnosti i kada brzina vjetra prijeđe
granicu 10,3 m/sek, ophodnja se obavlja intezivnije uz naglasak na posebno ugrožene lokacije, uz
dislokaciju vatrogasnog vozila (po potrebi i više njih) s posadom na lokaciju koju odredi Zapovjednik.
Pored navedenog područje općine Dugi Rat je što se motriteljske službe tiče pokriveno i
djelatnicima zaštitarske službe na predjelu „repetitora“ na brdu Mošnica iznad mjesta Dugi Rat, mada
ugovorom nije regulirana ta obveza.
Zapovjednik Vatrogasne postrojbe DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat dužan je izvještavati
Općinskog načelnika o bilo kakvoj promjenu vezano za obveze postrojbe iz ovog Plana.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko poglavarstvo

Klasa: 214-01/10-01/01

OPĆINSKI NAČELNIK:

Urbroj: 2155/02-02-10-1
Dugi Rat, 29. travnja 2010.

Jerko Roglić, dipl. ing.
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Na temelju članka 11. stavak 5. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“
broj: 152/08), Pravilnika o proglašenju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u
turističke razrede („Narodne novine“ broj: 122/09) 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 9. sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine, d o n o s
i
ODLUKU
o određivanju zona unutar razreda
turističkih mjesta na području
Općine Dugi Rat
Članak 1.
1. Unutar B razreda turističkog mjesta Duće i Dugi Rat,određuju se dvije zone i to :
a) Prva zona – ispod ceste D8
Koeficijent: 0,85
Iznos u kunama: 255,00
b) Druga zona – iznad ceste D8 Koeficijent: 0,70
Iznos u kunama: 210,00
2. Unutar C razreda turističkog mjesta Jesenice određuju se dvije zone i to:
a) Prva zona – ispod ceste D8 Koeficijent: 0,70
Iznos u kunama: 210,00
b) Druga zona – iznad ceste D8 Koeficijent: 0,50
Iznos u kunama: 150,00
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju zona
unutar razreda turističkih mjesta na području općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno
glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2-A/08).

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/22
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 29. travnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ante Banović, v.r..
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