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Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 90/11 i 50/12) članka 27. Statuta Općine
Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi
pročišćeni tekst, i 3/13) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 11. sjednici održanoj 30.
siječnja .2014. donosi
ODLUKU
o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat
1. Pravna osnova za izradu i donošenje plana
Općina Dugi Rat pristupa izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općina (u daljnjem tekstu PPUO) temeljem članaka 26. i 81. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 90/11 i 50/12) (dalje u
tekstu ZPUiG). Izmjene PPUO će se izraditi i donijeti u skladu sa ZPUiG, Pravilnikom o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu eleborata prostornih planova („Narodne novine“ broj: 106/98, 39/04, 45/04 i
163/04) te drugim propisima iz područja prostornog uređenja.
Prostorni plana uređenja Općine Dugi Rat donesen je 2009. godine i objavljen u
„Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat, broj: 2/09.
I. izmjene i dopune PPUO donesene su 2009. godine i objavljene u „Službenom
glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat, broj: 9/09.
Ovom odlukom utvrđuju se polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti
II. ciljane izmjene PPUO.
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2. Obuhvat plana
Granica obuhvata izmjena i dopuna PPUO donose se za područje unutar
uhvaćene zakonom utvrđene granice općine Dugi Rat.
3. Ocjena stanja u obuhvatu plana
Prostor Općine Dugi Rat dio je kontinuirane splitsko-dalmatinske konurbacije koja
obuhvaća prostor od Trogira do Omiša. Prostor Općine karakterizira gusta izgrađenost u
obalnom pojasu.
4. Ciljevi i programska polazišta prostornog plana
II. izmjene PPUO izrađuju se zbog:
1. Planirana brza cesta Solin - Split - Omiš
1.1. Promjena trase brze ceste u istočnom dijelu Općine (na području naselja
Duće)
1.2. Promjena lokacije čvora Dugi Rat na brzoj cesti
1.3. Promjena trase spojne ceste između čvora Dugi Rat na planiranoj brzoj
cesti i
državne ceste
1.4. Izmjena granica građevinskog područja naselja na dijelu promjene trase
brze ceste
2. Lučko područje Krilo Jesenice
2.1. Ukidanje planirane sportske luke u lučkom području Krilo Jesenice
2.2. Povećanje kapaciteta planirane luke za javni promet Krilo Jesenice na 220
vezova
3. Lučko područje Bajnice
3.1. Ukidanje planirane sportske luke u lučkom području Bajnice
3.2. Povećanje lučkog područja luke Bajnice na obuhvat od 3,40ha
3.3. Planiranje lučkog područja luke Bajnice kao luke posebne namjene - luke
nautičkog turizma kapaciteta 200 vezova
5. Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana
Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge.
6. Način pribavljanja stručnih rješenja
Stručna rješenja urbanističkih planova uređenja izradit će stručni izrađivač plana.
7. Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana
Izmjena PPUO izradit će se na katastarskim planovima u digitalnom vektorskom
formatu na kojima je izrađen izvorni plan, a koji su pribavljeni u uredu za katastar u
Omišu.
8. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve,
podatke, planske smjernice i druge propisane dokumente za izradu prostornog
plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi
prostornog plana
U izradi plana sudjelovat će sljedeća tijela državne uprave i poduzeća s javnim
ovlastima:
1. Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko Dalmatinske županije,
Domovinskog
Rata 2/I, 21000 Split
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2. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka
1/III,
21000 Split
3. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava
u
Omišu, Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš
4. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb
5. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
6. Splitsko-dalmatinska županija; Županijska uprava za ceste; Ruđera Boškovića
22,
21000 Split
7. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
8. Grad Omiš, Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti, uređenje
prostora i
zaštitu okoliša, Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš
9. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjel u
Splitu;
Porinova 2, 21000 Split
10. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu prirode; Savska cesta 41/20, 10000
Zagreb
11. HEP-Pogon Omiš; Vrisovci 8, 21310 Omiš
12. HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektrodalmacija“ Split; Poljička
cesta
73, 21000 Split
13. HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza
Ljudevita
Posavskog 5, 21000 Split
14. „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš
15. „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš
16. MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split
17. Državna uprava za zaštitu i spašavanje; Služba zajedničkih poslova; Moliških
Hrvata
1, 21000 Split
18. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10,
21000 Split
9. Rokovi za izradu plana
Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu
sa člancima 78. do 102. ZPUG.
Prethodna rasprava se neće provoditi sukladno stavku 6. članka 83. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji kojim je određeno da se prethodna rasprava ne provodi se
u postupku ciljane izmjene i dopune prostornog plana općine ako je to određeno
odlukom o izradi prostornog plana
Po donošenju odluke o izradi plana izrađivač plana će, uz punomoć nositelja
izrade, tijelima državne uprave i poduzećima s javnim ovlastima navedenim u točci 8.
ove odluke uputiti zahtjev da u roku od 15 dana dostave zahtjeve, podatke, planske
smjernice i propisane dokumente za izradu izmjena i dopuna plana. Po isteku ovog roka
izrađivač će izraditi prijedlog plana za javnu raspravu i dostaviti ga nositelju izrade.
Nositelj izrade će po primitku prijedloga plana provesti javnu raspravu u rokovima
i na način propisan člancima 85. - 90. Zakona.
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Izrađivač plana će 10 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o
javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana i dostaviti ga na mišljenje tijelima
navedenim u članku 8. ove odluke, u skladu sa člankom 94 Zakona.
Po dobivanju mišljenja na nacrt konačnog prijedloga plana izrađivač će nacrt
konačnog prijedloga plana uputiti nositelju izrade radi utvrđivanja konačnog prijedloga
plana u skladu sa člankom 95. Zakona.
Nositelj izrade će po primitku nacrta konačnog prijedloga plana utvrditi konačni
prijedlog plana, sudionicima javne rasprave čije primjedbe na prijedlog plana nisu
prihvaćene uputiti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja
primjedbi, te konačni prijedlog plana uputiti Županiji i Ministarstvu radi davanja
suglasnosti sukladno člankom 97. ZPUG.
Općinsko vijeće će donijeti plan najkasnije 15 dana po primitku konačnog prijedloga.
10. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju
zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja plana
Do usvajanja izmjena i dopuna PPUO u području njegovog obuhvata odobrenja
za građenje će se izdavati sukladno važećem prostornom planu uređenja općine.
11. Izvori financiranja plana
Izrada izmjena i dopuna plana financirat će se iz proračuna općine Dugi Rat.
12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u „Službenom
glasniku“. – službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2155/02-01-14-1
Dugi Rat, 30. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med. v.r.

________________________________________________________________________

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni
glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13),
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 11. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2014.
godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE DUGI RAT
Članak 1.
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U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 1/12) članak 13. briše se.
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku – službenom glasilu“ Općine
Dugi Rat, a stupa na snagu danom donošenja.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 361-02/14-01/01
URBROJ: 2155/02-01-14-1
Dugi Rat, 30. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Banović, dr.med. v.r.

________________________________________________________________________
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