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Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 153/13) clank
27. Statute Opine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Opine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi
pročišćeni tekst, i 3/13) Općinsko vijeće Opine Dugi Rat na 30. sjednici održanoj 13. travnja .2015.
donosi
ODLUKU
o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat radi usklađenja sa Zakonom o
prostornom uređenju (NN 153/13)

1. Pravna osnova za izradu i donošenje plana
Općina Dugi Rat pristupa izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine (Službeni glasnik Općine
Dugi Rat 02/09, 09/09 i 10/14; dalje u tekstu PPUO) radi usklađivanja plana sa člankom 201. Zakona o
prostornom uređenju (NN 153/13; dalje u tekstu ZPU)
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2. Obuhvat plana
Dopuna PPUO izradit će se i donijeti za cjelokupno područje Općine.
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
Dopune PPUO izradit će se zbog usklađivanja plana sa člankom 201. ZPU kojim je određeno da su
jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti prostorne planove uređenja na način da u njima odrede
neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu
preobrazbu u skladu sa Zakonom.
Važećim PPUO neizgrađeni dio građevinskog područja naselja razgraničen je na neizgrađeni uređeni i
neizgrađeni neuređeni dio. Stavkom 1.4. članka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07.,
38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) neizgrađeni dio građevinskog područja definiran je kao jedna ili
više neposredno povezanih neizgrađenih i neuređenih čestica zemljišta ukupne površine veće od 5.000
m. Slijedom toga najveći dio neizgrađenog građevinskog područja planom je klasificiran kao neuređen.
Kao uređeni dio neizgrađenog građevinskog područja klasificirane su manje površine koje se nalaze uz
postojeće prometnice, te su gotovo u potpunosti infrastrukturno opremljene.
Člankom 79. ZPU određeno je da se za neuređeni dio građevinskog područja obavezno donosi
urbanistički plan uređenja (dalje u tekstu UPU), te da se do donošenja UPU-a u području njegovog
obuhvata ne može izdati akt za građenje nove građevine. Slijedom te odredbe za veliki dio građevinskog
područja u Općini obavezno je donijeti UPU a do njegovog donošenja ne mogu se izdavati akti za
građenje novih građevina.
Dopunama PPUO revidirat će se razgraničenje neizgrađenog građevinskog područja na neizgrađeni
uređeni i neizgrađeni neuređeni dio. Neizgrađeni uređeni dio odredit će se sukladno stavku 4. članka
146. ZPU kojim je određeno da se lokacijska dozvola može izdati ako postoji mogućnost priključenja
građevne čestice na prometnu površinu, javni sustav odvodnje otpadnih voda, (ako prostornim planom
nije omogućeno priključenje na vlastiti sustav odvodnje) te ako postoji mogućnost priključenja zgrade
na niskonaponsku električnu mrežu (ili autonomni sustav opskrbe električnom energijom), odnosno
sukladno smjernicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kojima će se pobliže definirati
način razgraničavanja neuređenog i uređenog dijela građevinskog područja.
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
Dopuna 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
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Člankom 94. ZPU određeno je da se javna rasprava ne provodi u slučaju usklađivanja plana sa
Zakonom. Slijedom toga u izradi plana će sudjelovati slijedeća tijela i osobe određene posebnim
propisima, kojima će se uputiti obavijest o izradi plana:
1.
2.
3.

Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko Dalmatinske županije, Domovinskog Rata 2/I, 21000 Split
Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1/III, 21000 Split
Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava u Omišu, Trg Kralja Tomislava 5,
21310 Omiš

Odluka o izradi dopuna PPUO dostavit će se Zavodu sukladno članku 88. ZPU
9. Rokovi za izradu plana
Po donošenju odluke o izradi plana izrađivač plana će u roku od 15 kalendarskih dana izraditi nacrt
prijedloga plana sukladan ovoj odluci i smjernicama MGIPU te ga dostaviti nositelju izrade na
razmatranje.
Nositelj izrade će nakon razmatranja dostavljenog prijedloga i eventualnih korekcija utvrditi konačni
prijedlog plana i prijedlog plana i uputiti ga Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja radi davanja
suglasnosti sukladno članku 108. ZPU. Po dobivanju suglasnosti MGiPU nositelj izrade će uputiti
konačni prijedlog plana Općinskom vijeću na donošenje.
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: 021-05/15-01/04

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

URBROJ: 2155/02-01-15-1
Dugi Rat, 13. travnja 2015.

Josip Banović, dr. med. v.r.

__________________________________________________________________________________
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Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj: 54/88) 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 30. sjednici održanoj 13.
travnja 2015. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za određivanje
imena ulica i trgova na području općine Dugi Rat
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području općine Dugi
Rat (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo iz prethodnog člana čine:
1.JERKO ROGLIĆ, dipl.ing.
2.LOVRO BILIĆ
3.BERNARDIN PETRIĆ

Članak 2.
Povjerenstvo će između sebe izabrati Predsjednika na prvoj sjednici i utvrditi smjernice
za svoj rad u skladu sa Zakonom o naseljima i ovoj Odluci.

Članak 3.
Zadatak Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke je da na prijedlog Mjesnog odbora na
čijem području se određuju imena ulica i trgova razmotri prijedlog i utvrdi da li je sukladan
Zakonu i ovoj Odluci te utvrdi konačni prijedlog Odluke o nazivu ulica i trgova proslijedi
Općinskom vijeću na donošenje.
Ukoliko Povjerenstvo otkrije bilo kakve nejasnoće, i druge greške u prijedlogu pozvat
će pismeno Mjesni odbor da se očituje o nejasnoćama i pogreškama u roku od 8 dana
računajući od dana kad Mjesni Odbor zaprimi pismeno od Povjerenstva.
Ukoliko se Mjesni odbor ne očituje u smislu prethodnog stavka, Povjerenstvo neće dalje
raspravljati o prijedlogu Mjesnog odbora o određivanju imena ulica i trgova.

Članak 4.
Odluku o nazivu ulica i trgova donosi Općinsko vijeće po prethodnom prijedlogu
Mjesnog odbora i nakon što se o tom prijedlogu očituje Povjerenstvo iz članka 1 ove Odluke.
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Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Dugi Rat.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINE DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA:

PREDSJEDNIK

URBROJ: 2155/02-01-15-1

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Dugi Rat, 13. travnja 2015.

Josip Banović.dr.med. v.r.

3
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 –
pročišćeni tekst) 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 30 sjednici održanoj 13. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa
općine Dugi Rat za razdoblje 2015. do 2019. godine

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat daje suglasnost za izradu temeljnog planskog
dokumenta – Strateškog razvojnog programa Općine Dugi Rat za razdoblje od 2015. do 2019.
godine.

Članak 2.
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Strateškim razvojnim programom Općine Dugi Rat do 2019. godine utvrdit će se
razvojni ciljevi usmjereni prema održivom socio-ekonomskom razvoju Općine Dugi Rat, te
definirati razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva Strategije.

Članak 3.
U izradi Strateškog razvojnog programa sudjelovat će radna skupina koju će imenovati
Općinsko vijeće.

Članak 4.
Sredstva za izradu Strategije razvoja osigurat će se apliciranjem na mjeru 7. „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova
za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite i
upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne
vrijednosti, koja će se provoditi u okviru programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014 – 2020.

Članak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Dugi Rat da sukladno zakonskim propisima
provede postupak odabira ovlaštene osobe i potpiše ugovor o izradi Strategije razvoja Općine
Dugi Rat, nakon zaprimanja pozitivne odluke o odabiru od strane Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribolovu i ruralnom razvoju kao nadležnog tijela za provedbu javnog natječaja za
primjenu 7.1.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/04

PREDSJEDNIK

URBROJ: 2155/02-01- 15-1

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Dugi Rat, 13. travnja 2015.

Josip Banović, dr. med. v.r.
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Na temelju stavka 3. članka 105. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) načelnik Općine
Dugi Rat donosi
ODLUKU
o utvrđivanju konačnog prijedloga dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi
Rat radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)
I
Utvrđuje se konačni prijedlog dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat radi
usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju. Konačni prijedlog plana izradio je izrađivač
plana Arhitektonski Atelier Deset iz Zagreba.
II
Konačni prijedlog dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat sastoji se od:
A.Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje)
B. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze:
1.
KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
1 : 25000
3.5.
POVRŠINE ZA KOJE JE OBAVEZNA IZRADA URBANISTIČKIH
1 : 25000
PLANOVA UREĐENJA
4.1.
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
1 : 5000
4.2.
POVRŠINE ZA KOJE JE OBAVEZNA IZRADA URBANISTIČKIH
1 : 5000
PLANOVA UREĐENJA
C. Obavezni priloga plana
III
Ovlašćuje se upravni odjel Općine Dugi Rat da na konačni prijedlog dopuna PPUO zatraži:
 Mišljenje Županijskog zavoda za prostorno uređenje o usklađenosti konačnog
prijedloga dopuna PPUO sa prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije
sukladno članku 107. ZPU
 Suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja i graditeljstva o usklađenosti konačnog
prijedloga dopuna PPUO sa ZPU i propisima donesenim na temelju Zakona sukladno
članku 108. ZPU.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik
OPĆINSKI NAČELNIK:

KLASA: 022-05/15-01/115
URBROJ: 21558/02-02-15-4
Dugi Rat, 20. travnja 2015.

Jerko Roglić, dipl. ing. v.r.
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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, i 3/13), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat,
na 31. sjednici održanoj 27. svibnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o pristupanju Općine Dugi Rat u
Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG) „ADRION“
I
Općina Dugi Rat podnijet će pristupnicu za redovno članstvo u Lokalnoj akcijskoj
grupi (LAG) „ADRION“ (u daljnjem tekstu: LAG ADRION).
Kao predstavnik Općine Dugi Rat u LAG ADRION imenuje se Općinski načelnik Jerko
Roglić, dipl.ing.

II
LAG ADRION iz prethodne točke osnovan je u svrhu razvoja lokalnih zajednica koje se
uključuju u njega, odnosno za financiranje projekata razvoja lokalne zajednice iz raznih
europskih fondova.

III
Općina Dugi Rat je suglasna pristupiti LAG ADRION u skladu sa Statutom LAG
ADRION.
IV
Donošenjem ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uključivanju Općine Dugi Rat u
osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi
Rat, broj: 8/13).
V
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: 021-05/15-01/12
URBROJ: 2155/02-01-15-1
Dugi Rat, 27. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med. v.r.
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6
Temeljem 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 31. sjenici održanoj 27. svibnja 2015. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o godišnjem obračunu proračuna
Općine Dugi Rat za 2014. godinu
I
Prihvaća se izvješće o godišnjem obračunu proračuna Općine Dugi Rat za
2014. godinu u tekstu koji je pripremljen za ovu sjednicu Općinskog vijeća, a koji se
smatra sastavnim dijelom ove Odluke.
II
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: 021-05/15-01/09
URBROJ: 2155/02-01-15-1
Dugi Rat, 27. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med. v.r.
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Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, temeljem članka 27. Statuta Općine dugi Rat
(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/09 – drugi pročišćeni tekst, i
3/13), na 31. sjednici održanoj 27. svibnja 2015. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o raspodjeli rezultata iz 2014. godine
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Ostvareni višak prihoda u 2014. godini bit će korišten za održavanje ili nabavku
nefinancijske imovine u 2015. godini osim prikupljenih sredstava od komunalnog doprinosa
koja se nisu namjenski utrošila tijekom 2014. godine koja će se u skladu sa člankom 30.
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) namjenski utrošiti a sve u skladu sa
višegodišnjim Planovima izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/10
URBROJ: 2155/02-01-15-1
Dugi Rat, 27. svibnja 2015.

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