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 Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni 

glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), a na 

prijedlog općinskog načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na svojoj 

19.. sjednici održanoj dana 08. kolovoza 2014. godine, donosi 
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„SLUŽBENI GLASNIK“ B- SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 
 

ODLUKU   
 

o dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Dugi Rat 
 

Članak 1. 

           U Odluci o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo 
Općine Dugi Rat br. 8/10) u članku 2. stavak 1. iza riječi: „- Viši savjetnik za društvene 
djelatnosti.................................2,39“ dodaju se riječi: „-Referent - komunalni 
redar..................................1,76“. 

  
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom 

glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat. 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 021-05/14-01         PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2155/02-01-14-1 OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Dugi Rat, 08. kolovoza  2014. 

                                                                                            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“ br. 28/10) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni 

glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), a na 

prijedlog općinskog načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na svojoj 

19. sjednici održanoj dana 08. kolovoza 2014. godine, donosi 

ODLUKU   
 

o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća 
službenika i namještenika u Vlastitom pogonu 

 

 

Članak 1.  
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„SLUŽBENI GLASNIK“ B- SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 

 

 U Odluci o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u 
Vlastitom pogonu („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 8/10) u članku 2. 
stavak 1. tekst: „ - Komunalni redar................................1,76“ briše se. 

  
 Članak 2. 

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat. 

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 021-05/14-01       PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2155/02-01-14-1 OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Dugi Rat, 08. kolovoza  2014. 

                                                   Josip Banović, dr.med. v.r.  

 

___________________________________________________________________________  
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 Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 34. Statuta Općine 
Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi 
pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi 

 
ODLUKU  

 
o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Dugi Rat 

 
 

Članak 1.  
 U Odluci o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno 
glasilo Općine Dugi Rat, br. 13/10) u članku 3. stavak 1. iza riječi: „- Viši savjetnik za 
društvene djelatnosti“ dodaju se riječi:  „- Referent - komunalni redar“. 
  

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom 

glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat. 
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„SLUŽBENI GLASNIK“ B- SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 

KLASA: 022-05/10-01/208 OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-02-14-1 
Dugi Rat, 30. lipnja 2014.                                                Jerko Roglić, dipl.ing. v.r. 
 

___________________________________________________________________________  
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 Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 34. Statuta Općine 
Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi 
pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi 

 
ODLUKU  

 
o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća  

službenika i namještenika u 
Vlastitom pogonu 

 
 

Članak 1. 
 U Odluci o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u 
Vlastitom pogonu („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 13/10) u 
članku 3. stavak 1. mijenja se i sada glasi:  
 „U Vlastitom pogonu kao službenik u smislu stavka 1. prethodnog članka je 
osoba koja obavlja sljedeće poslove, odnosno čiji naziv radnog mjesta je: 
                  - upravitelj Vlastitog pogona.“ 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom 

glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat. 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 

KLASA: 022-05/10-01/209 OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-02-14-1 
Dugi Rat, 30. lipnja 2014.                                               Jerko Roglić, dipl.ing. v.r. 
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„SLUŽBENI GLASNIK“ B- SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 
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 Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), članka 32. 
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 74/10) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ 
– službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), općinski 
načelnik Općine Dugi Rat donosi 

PRAVILNIK 
 o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu  

Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Dugi Rat 

 
Članak 1.  

 
 U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi 
Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 13/10) u članku 6. 
stavak 1. ispod naslova: „III. NAZIVI RADNIH MJESTA, OPISI POSLOVA, STRUČNI 
I DRUGI UVJETI“, iza točke 3. dodaje se sljedeći tekst koji postaje točka 4.: 
 „Naziv radnog mjesta: REFERENT - KOMUNALNI REDAR  
 Kategorija: III 
 Potkategorija: referent 
 Klasifikacijski rang: 11. 
 Stručno znanje: srednja stručna sprema (IV. stupanj) tehničke ili društvene 
struke, 

                                najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim                                                    
  poslovima, položen državni stručni ispit, 

                                      vozačka dozvola B kategorije, znanje rada na računalu.  
 Broj izvršitelja: 2 

 Opis poslova: obavlja poslove u skladu s ovlastima sukladno Zakonu o 
komunalnom  gospodarstvu i općinskim aktima o komunalnom 
redu, obavlja nadzor i vodi postupke  kod remećenja komunalnog reda, obavlja 
poslove nadzora i pokretanja postupka  temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, 
vodi upravni postupak i donosi rješenja u  predmetima vezanim za provedbu 
komunalnog reda, izriče mandatne kazne, provodi  izvršenje rješenja iz područja 
komunalnog reda, izdaje obvezni prekršajni nalog  prekršiteljima, podnosi zahtjev 
za pokretanje prekršajnih i drugih prijava te poduzima  druge propisane mjere 
za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Obavlja nadzor i vodi  postupke protiv 
prekršitelja općinske odluke o zabrani građevinskih radova tijekom  turističke 
sezone, kontrolira korištenje javnih površina kao i obavljanje radova na 
 nerazvrstanim općinskim cestama te obavlja i druge poslove po nalogu 
pročelnika i  općinskog načelnika.“                 

 
 Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.. 

 
Članak 2. 
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„SLUŽBENI GLASNIK“ B- SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 
 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u 
„Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat. 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

KLASA: 022-05/10-01/207 OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-02-14-1 
Dugi Rat, 30. lipnja 2014.                                              Jerko Roglić, dipl.ing. v.r. 
___________________________________________________________________________  
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 Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), članka 32. 
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 74/10) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ 
– službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), općinski 
načelnik Općine Dugi Rat donosi 

 
PRAVILNIK  

o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu 
Vlastitog pogona 

 
 

Članak 1. 
 U Pravilniku o unutarnjem redu Vlastitog pogona („Službeni glasnik“ – 
službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 13/10) u članku 6. stavak 1. ispod naslova: „III. 
NAZIVI RADNIH MJESTA, OPISI POSLOVA, STRUČNI I DRUGI UVJETI“ točka 2. 
briše se. 
 Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3.. 
 
 

Članak 2. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u 
„Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat. 

 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 

KLASA: 022-05/10-01/210 OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-02-14-1 
Dugi Rat, 30. lipnja 2014.                                               Jerko Roglić, dipl.ing. v.r.  


