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Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine
Dugi Rat, broj: 4/09) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 13. sjednici održanoj 20. rujna
2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe – izgradnje
crpnih stanica i trase primarne kanalizacijske mreže na dijelu k.o. Duće
I. TEMELJNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: davatelj
koncesije) daje Općini Dugi Rat (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije) pravo izgradnje
crpnih stanica i to kako slijedi:
„CS-10“ na dijelu kat. čest. zem. 3047/1 u površini od 27,52 m2,
„CS-9“ na dijelu kat. čest. zem. 3054/1 u površini od 29,70 m2,
„CS-8“ na dijelu kat. čest. zem. 3526 u površini od 62,58 m2,
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sve k.o. Duće, na način prikazan u situaciji terena 1:1000 koja je sastavni dio lokacijske
dozvole izdane od Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije,
Ispostave Omiš, KLASA: UP/I-350-05/09-13/123, URBROJ: 2181/1-11-04/4-10-23 od 05.
svibnja 2010. godine,
kao i trase primarne kanalizacijske mreže koja će se položiti na kat. čest. zem. koje čine
pomorsko dobro i to:
3047/1, 3047/4, 3049, 3051, 3054/1, 3054/3, 3524, 3526, 3527 i 3750/1, sve k.o. Duće,
(u daljnjem tekstu: koncesija), u skladu s lokacijskom dozvolom iz stavka 3. ovog članka.
II. POVRŠINA I PODRUČJE OBUHVATA KONCESIJE
Članak 2.
Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju sastoji se od kopnenog dijela površine 120
m za izgradnju crpnih stanica, kao i kopneni dio za izgradnju primarne kanalizacijske mreže
širine iskopa i duljine trase primarne kanalizacijske mreže.
Područje obuhvata koncesije nacrtano je i označeno na snimci stvarnog stanja u mjerilu
1:1000.
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III. VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE
Članak 3.
Koncesija se daje na vrijeme od 20 godina od dana sklapanja ugovora.
IV. NAKNADA ZA KONCESIJU
Članak 4.
Godišnja naknada za koncesiju koju ovlaštenik koncesije plaća davatelju koncesije
iznosi 1,00 kn (slovima: jedna kuna) za dodijeljeno pomorsko dobro.
Ovlaštenik koncesije uplaćuje koncesijsku naknadu na račun zajedničkog prihoda
državnog, županijskog i općinskog proračuna i to u korist Općine Dugi Rat na kojoj se nalazi
pomorsko dobro dodijeljeno u koncesiju.
V. PRAVA I OBVEZE OVLAŠTENIKA KONCESIJE
Članak 5.
Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje
susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro
dužan je čuvati i unapređivati.
Ovlaštenik koncesije zadržava pravo izmijeniti visinu naknade, uz obvezu da o tome
četiri mjeseca ranije pismeno obavijesti ovlaštenika koncesije.
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Članak 6.
Ovlaštenik je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz
ove Odluke pažnjom dobrog gospodara.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je
temeljem tog ugovora postavio na pomorsko dobro, kao prinove, ako je to moguće po prirodi
stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra,
ali davatelj koncesije može tražiti od ovlaštenika da ih o svom trošku, i uz svoj rizik, ukloni u
cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.
Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih obvezujućih normi Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 41/06 i 38/09) dijela II.
točke 3. „Koncesije“ i dijela IV. „Red na pomorskom dobru“).
VI. UVJETI ZA PRESTANAK, ODUZIMANJE I OPOZIV KONCESIJE
Članak 7.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene Zakonom, ovom
Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja,
ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.
Koncesija se oduzima ako ovlaštenik u roku od 15 dana od dana dostave na
potpisivanje ne potpiše Ugovor o koncesiji.
VII. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 8.
Ugovorom o koncesiji, a u skladu sa Zakonom uredit će se sva pitanja koja nisu
obuhvaćena ovom Odlukom.
Ovlašćuje se predsjednik Općinskog vijeća Općine Dugi Rat da u ime davatelja
koncesije s ovlaštenikom sklopi Ugovor o koncesiji.
Članak 9.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani uz ovu Odluku i Ugovor o koncesiji ne riješe
sporazumno, spor će rješavati Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.
Članak 10.
Donošenjem ove Odluke o koncesiji, poništava se Odluka o koncesiji na pomorskom
dobru Klasa: 021-05/08-01/11, Urbroj: 2155/02-01-08-1 od 13. veljače 2008. godine.
Članak 11.
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 VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 20. rujna 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med. v.r.
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Temeljem članka 31. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/047, 178/04, 38/09, 79,09), članka 9. stavak
1. točka e) Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno
glasilo Općine Dugi Rat, broj: 3/10) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“
– službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), na prijedlog
općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 14. sjednici održanoj 27. rujna
2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa
Članak 1.
Općina Dugi Rat, kao investitor, oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa u
predmetu izdavanja potvrde glavnog projekta za izgradnju (polaganje) glavnog kolektora i
crpnih stanica sustava odvodnje otpadnih voda istočnog dijela općine Dugi Rat. Obuhvat
zahvata se proteže preko kat. čest. zem. 3043,3047/1, 3047/4, 3049, 3051, 3054/1, 3054/3,
3070, 3524, 3525/2, 3526, 3527, 3750/1, 3837/1, 3837/37, 3837/55, 3891/2 i 3905/1, sve u
k.o. Duće.
Glavni projekt nosi oznaku: GP-08/09, datum: lipanj 2010. a izradio ga je „Akvedukt“
d.o.o. za projektiranje i nadzor iz Splita.
Članak 2.
Izgradnja (polaganje) glavnog kolektora i crpnih stanica sustava odvodnje otpadnih
voda istočnog dijela općine Dugi Rat predstavlja objekt za potrebe Općine Dugi Rat u smislu
članka 9. stavak 1. točka e) Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke, Općini Dugi Rat kao investitoru može se izdati Potvrda
glavnog projekta za izgradnju (polaganje) glavnog kolektora i crpnih stanica sustava odvodnje
otpadnih voda istočnog dijela općine Dugi Rat.
Članak 4.
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 VIJEĆE
KLASA: 361-03/10-01/44
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 27. rujna 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med. v.r.
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Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj: 60/01, 33/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 6.
i 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju dužnosti („Narodne novine“ broj:
163/03, 94/04, 48/05, 141/06 i 60/08), 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 14. sjednici održanoj 27. rujna 2010. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade
za rad na sjednicama Općinskog vijeća i radnih
tijela Općine Dugi Rat
Članak 1.
Mijenja se naziv Odluke o određivanju naknade vijećnicima i članovima Poglavarstva
Općine Dugi Rat i članovima radnih tijela („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi
Rat, broj: 2/94, 3/02 i 6/06) u „ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD NA
SJENICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA OPĆINE DUGI RAT.“
Članak 2.
U članku 1. Odluke o određivanju naknade vijećnicima i članovima Poglavarstva
Općine Dugi Rat i članovima radnih tijela („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi
Rat, broj: 2/94, 3/02 i 6/06), (u daljnjem tekstu: Odluka), brišu se riječi „članovi
Poglavarstva i općinski načelnik“.
Članak 3.
U članku 2. Odluke iz prethodnog članka brišu se riječi „i Poglavarstva“.
Članak 4.
Briše se članak 3. Odluke.
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Članak 5.
Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:
„Članak 4.
Službeniku i namješteniku u upravnim odjelima i službama Općine Dugi Rat pripada
naknada za rad na sjednicama Općinskog vijeća i drugih radnih tijela Općinskog vijeća samo
kad se te sjednice održavaju izvan radnog vremena propisanog Odlukom o ustrojavanju
upravnih odjela i službi Općine Dugi Rat.“
Članak 6.
Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:
„Članak 5.
Sredstva za isplatu naknada temeljem ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine
Dugi Rat. „
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju naknada
vijećnicima i članovima Poglavarstva Općine Dugi Rat i članovima radnih tijela („Službeni
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94, 3/02 i 6/06).
Članak 8.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat da izradi pročišćeni tekst
Odluke.
Članak 9.
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: 021-05/10-01/42
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 27. rujna 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med. v.r.
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Na temelju članka 3. i 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat ( „Službeni
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glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Dugi Rat na 14. sjednici održanoj 27. rujna 2010. godine, donosi:
ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika iz radnih odnosa
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog
načelnika Općine Dugi Rat te druga prava iz radnog odnosa.
Članak 2.
Plaća općinskog načelnika čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ali ukupno najviše za 20%.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika jednaka je osnovici za obračun plaća
službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Općine Dugi Rat.
Članak 4.
Koeficijent iz članka 1. ove Odluke za općinskog načelnika Općine Dugi Rat iznosi
3,15.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju
koeficijenata za obračun plaća dužnosnika i djelatnika općinske uprave Općine Dugi Rat
(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94, 2/95 i 3/97).
Članak 6.
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: 021-05/10-01/43
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 27. rujna 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med. v.r.
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Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( „Narodne novine“ broj: 28/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
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(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 60/01, 33/03, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine
Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst),na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko
vijeće Općine Dugi Rat, na 14. sjednici održanoj 27. rujna 2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Dugi rat
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti složenosti poslova radnog mjesta na koje je
službenik ili namještenik raspoređen u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, a u
svrhu obračuna plaća.
Članak 2.
U smislu Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela i Odluke o
utvrđivanju osnovice za obračun plaža službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Dugi Rat, utvrđuju se slijedeći koeficijenti za radna mjesta kako slijedi:
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela …………………….. 2,42
- Viši savjetnik za financije i računovodstvo ………………….. 2,39
- Viši savjetnik za društvene djelatnosti ………………………. 2,39
- Administrativni tajnik ………………………………………... 1,55
- Blagajnik i administrator ……………………………………... 1,55
Članak 3. .
Plaća službenika i namještenika u Odjelu čini umnožak koeficijenta složenosti poslova
radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 4.
Temeljem ove Odluke kao i odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke
donijeti pojedinačna rješenja o plaći za svakog službenika i namještenika.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju koeficijenata
za obračun plaća dužnosnika i djelatnika općinske uprave Općine Dugi Rat („Službeni
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94, 2/95 i 3/97).
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Članak 6.
Ova Odluka st6upa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/44
URBROJ: 2155/025-01-10-1
Dugi Rat, 27. rujna 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med. v.r.
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Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 60/01, 33/03, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine
Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst),na prijedlog općinskog načelnika, i upravitelja
Vlastitog pogona, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 14. sjednici održanoj 27. rujna 2010.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća
službenika i namještenika u Vlastitom pogonu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti složenosti poslova radnog mjesta na koje je
službenik ili namještenik raspoređen u Vlastitom pogonu, a u svrhu obračuna plaća.
Članak 2.
U smislu Pravilnika o unutarnjem ustroju Vlastitog pogona i Odluke o utvrđivanju
osnovice za obračun plaža službenika i namještenika u Vlastitom pogonu utvrđuju se slijedeći
koeficijenti za radna mjesta kako slijedi:
- Upravitelj Vlastitog pogona ………………………………….. 1,97
- Komunalni redar ………………………… ………………….. 1.76
- Djelatnik na održavanju …………….. ………………………. 1,42
- Čistač – djelatnik na održavanju ……………………………... 1,32
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Članak 3. .
Plaća službenika i namještenika u Vlastitom pogonu čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 4.
Temeljem ove Odluke kao i odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća
službenika i namještenika u Vlastitom pogonu, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti pojedinačna rješenja o plaći
za svakog službenika i namještenika.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju koeficijenata
za obračun plaća dužnosnika i djelatnika općinske uprave Općine Dugi Rat („Službeni
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94, 2/95 i 3/97).
Članak 6.
Ova Odluka st6upa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/45
URBROJ: 2155/025-01-10-1
Dugi Rat, 27. rujna 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med. v.r.
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Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj: 60/01, 33/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 6.
i 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju dužnosti („Narodne novine“ broj:
163/03, 94/04, 48/05, 141/06 i 60/08), i članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
visini naknade za rad na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općine Dugi
Rat.(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 8/10), Jedinstveni upravni
odjel Općine Dugi Rat na temelju Odluke o određivanju naknade vijećnicima i članovima
Poglavarstva Općine Dugi Rat i članova radnih tijela („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj 2/94), Odluke o izmjenama Odluke o određivanju naknade vijećnicima
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i članovima Poglavarstva Općine Dugi Rat i članovima radnih tijela (Službeni glasnik“ –
službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 3/02) i Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za
rad u tijelima Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj:
6/06) izradio je
O D L U K U
o visini naknade za rad na sjednicama
Općinskog vijeća i radnih tijela Općine Dugi Rat
(pročišćeni tekst)
Članak 1.
Vijećnici Općinskog vijeća općine Dugi Rat imaju pravo na naknadu na ime troškova
u obavljanju dužnosti u paušalnom iznosu.
Članak 2.
Paušalni iznos isplaćuje se za svako sudjelovanje na sjednici Općinskog vijeća i
radnih tijela u iznosu od 180,00 kn neto.
Članak 3.
Službeniku i namješteniku u upravnim odjelima i službama Općine Dugi Rat pripada
naknada za rad na sjednicama Općinskog vijeća i drugih radnih tijela Općinskog vijeća samo
kad se te sjednice održavaju izvan radnog vremena propisanog Odlukom o ustrojavanju
upravnih odjela i službi Općine Dugi Rat.
Članak 4.
Sredstva za isplatu naknada temeljem ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine
Dugi Rat.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju naknada
vijećnicima i članovima Poglavarstva Općine Dugi Rat i članovima radnih tijela („Službeni
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94, 3/02 i 6/06).
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave posljednje Odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o visini naknade za rad na sjenicama Općinskog vijeća i radnih tijela
Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 8/10).
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
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