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 Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne 
novine br.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 36. sjednici održanoj 14. listopada 2015. donosi  

 
ODLUKU 

o izradi III. 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 članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) (dalje 
u tekstu ZPU). Izmjene PPUO će se izraditi i donijeti u skladu sa ZPU, Pravilnikom o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu eleborata 
prostornih planova (NN 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 Općine Dugi Rat broj 2/2009.  
I. izmjene i dopune PPUO donesene su 2009. godine i objavljene u Službenom glasniku 
Općine Dugi Rat broj 9/2009.   
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II. izmjene i dopune PPUO donesene su 2014. godine i objavljene u Službenom glasniku 
Općine Dugi Rat broj 10/2014. 
Dopune PPUO radi usklađivanja sa člankom 201. ZPU donesene su 2015. godine i objavljene 
u Službenom glasniku Općine Dugi Rat broj 3/2015. 
Ovom odlukom utvrđuju se polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti III. izmjene i 
dopune PPUO. 
 
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 
III. 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 
2. Turistička zona Duće - Glavica 
2.1. Za turističku zonu Duće – Glavice u kojoj je važećim PPUO planirana gradnja hotela 

povećat će se smještajni kapacitet sa 200 ležajeva na 360 ležajeva 
3. Lučka područja 
3.1.  Prostornim planom uređenja Općine planirana su lučka područja za koja je određen 

najveći dopušteni broj vezova i najveća dopuštena površina kopnenog i morskog dijela 
lučkog područja.  

3.2.  U detaljnijoj planskoj razradi lučkih područja pokazalo se da planirane površine lučkih 
područja ne mogu prihvatiti planom propisani broj vezova te će se izmjenama i 
dopunama Odluke o donošenju PPUO u tablici u članku 44. brisati stupac 3 u kojem 
su određene najveće dozvoljene površine lučkih područja. U istom članku dodat će se 
i odredba prema kojoj su površine lučkih područja prikazane u grafičkom dijelu PPUO 
načelnog karaktera, te će se točne površine obuhvata lučkih područja odrediti u 
detaljnijoj planskoj  razradi sukladno najvećem dozvoljenom broju vezova određenom 
PPUO-om. 

 
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 
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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 
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 zaštite okoliša i prirode; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 

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 
86. do 113. ZPU. 
Po donošenju odluke o izradi plana nositelj izrade će istu dostaviti Hrvatskom zavodu prostorni 
razvoj, sukladno članku 86. ZPU. 
Po donošenju odluke o izradi plana nositelj izrade će dostaviti obavijest o izradi plana 
susjednim jednicima lokalne samouprave, sukladno članku 88. ZPU. 
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 30 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 94. - 104. ZPU.  
Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana nakon završetka javne rasprave izraditi 
izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana i dostaviti ga načelniku Općine 
Dugi Rat radi utvrđivanja konačnog prijedloga plana.  
Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Ministarstvu graditeljstva i prostornoga 
uređenja radi davanja suglasnosti sukladno članku 108. ZPU.  
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Po dobivanju suglasnosti MGiPU nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana Općinskom 
vijeću na donošenje, o čemu će uputiti pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s 
obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih 
prijedloga i primjedbi. 
 
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.Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o izmjeni i dopuni 
Prostornog plana uređenja (PPUO) Dugi Rat, donijetoj na 32. sjednici Općinskog vijeća 
od 06. srpnja 2015. godine.  
 
13. 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: 021-05/15-01/01                                                                 PREDSJEDNIK  
URBROJ: 2155/02-01-15-9             OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 14. listopada 2015.      
                                                                                                     Josip Banović, dr.med. 
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Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ 
br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12 i 
152/14) 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 36. 
sjednici, održanoj 14. listopada 2015. godine, donijelo je  
 

 
ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra na općoj uporabi 
 

 
Članak 1. 

 
 Utvrđuje se da nekretnina označena kao zk.čest.zem. 3119/16, (dio kat. čest. zem. 
3013/1), površine 143 m², čest. zem. 3119/17 (dio kat. čest. zem. 3010), površine 79 m², i čest.  
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zem. 3119/52 (dio kat. čest. zem. 3013/2), površine 35 m², sve k.o. Duće, upisana u Popis I, 
ne predstavlja u naravi javno dobro na općoj uporabi. Već su sastavni dio kat.čest.zem. 3013/1, 
3010 i 3013/2, k.o. Duće.  
 

Članak 2. 
 
 Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro na 
općoj uporabi te se temeljem ove Odluke, kao vlasnik na nekretnini navedenoj u članku 1. ove 
Odluke u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Splita, Stalna služba u Omišu upisuje Općina Dugi 
Rat za cijelo.  
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” - 
službenom glasilu Općine Dugi Rat.  
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 935-01/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-15-1                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 14. listopada 2015.          
                                                                                                  Josip Banović, dr. med.  
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Temeljem članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine 
Dugi Rat, broj: 4/09 – pročišćeni tekst i 3/13), raspravljajući o prijedlogu Ugovora o darovanju 
zemljišta Osnovnoj školi „Jesenice“ Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 37. sjednici, 
održanoj 27. listopada 2015. godine, donijelo je slijedeću  
 
 

ODLUKU 
 
 
 1. Prihvaća se Ugovor o darovanju zemljišta Osnovnoj školi „Jesenice“ u Dugom Ratu 
u tekstu predloženom za ovu sjednicu, a koji se smatra sastavnim dijelom ove Odluke.  
 
 2. Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Dugi Rat da u ime Općine Dugi Rat potpiše 
Ugovor iz točke 1. ove Odluke.  
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
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Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” 143/12), članka 12. 
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, 153/13, 147/14 i 
36/15), članka 5. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Službeni glasnik” – službeno 
glasilo Općine Dugi Rat, broj: 13/14) 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 37. sjednici održanoj 27. listopada 2015. godine,   donosi 
 

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA 
DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA 

NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT 
 

I. 
 

Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojem se dodjeljuje koncesija za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dugi Rat, za jedno dimnjačarsko 
područje koje čini ukupni prostor općine Dugi Rat, odnosno naselja Jesenice, Dugi Rat i Duće. 

 
II. 

 
Na temelju kriterija za odabir koji su sastavni dio dokumentacije za natječaj koncesija 

za obavljanje dimnjačarskih poslova, dodjeljuje se ponuditelju: Obrtu „KODIMONT“, vlasnika 
Ante Despotušića, OIB: 30220450970, iz Splita, Mosećka 105, kao jedinom i najpovoljnijem 
ponuditelju. 
 

III. 
 

Koncesija se daje na rok od pet (5) godina računajući od dana potpisa ugovora o 
koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova. 
 

IV. 
 

Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom 
dimnjačarskih usluga koji je sastavni dio natječajne dokumentacije iz točke II. ove Odluke.  
 

V. 
 

Ugovorom o koncesiji čiji je nacrt sastavni dio natječajne dokumentacije iz točke II. ove 
Odluke, utvrditi će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije. 
 

VI. 
 

Na temelju ove Odluke općinski načelnik Općine Dugi Rat sklopit će s odabranim 
ponuditeljem ugovor o koncesiji i to u roku od deset (10) dana od dana konačnosti Odluke o 
odabiru. 
 

Obrazloženje 
 

Općina Dugi Rat je temeljem Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja  za 
davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i temeljem Odluke o 
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obavljanju dimnjačarskih poslova („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 
13/14), raspisala javni natječaj koji je objavljen u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ dana 29. 
kolovoza 2015. godine i na službenoj internetskoj stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr. 
Općinski načelnik je odlukom imenovao Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova.  

Prema naprijed navedenom, rok za podnošenje prijava po raspisanom natječaju 
iznosio je 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije na službenim internetskim 
stranicama Općine Dugi Rat www.dugirat.hr  i u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ i istekao 
je zaključno sa 28. rujna 2015. godine.  
U ostavljenom roku prispjela je samo jedna ponuda i to 28. rujna 2015. godine od obrta 
„Kodimont“ vlasnika Ante Despotušića, iz Splita, Mosećka 105. Stručno povjerenstvo je dana 
07. listopada 2015. godine otvorilo prispjelu ponudu te zapisnički utvrdilo da obrt „Kodimont “ 
u cijelosti ispunjava uvjete iz raspisanog javnog natječaja i Odluke o obavljanju dimnjačarskih 
poslova. Stoga, Stručno povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću da prihvati ovu odluku i obrtu 
„Kodimont“ povjeri obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Dugi Rat.  
 

Slijedom naprijed navedenog i na prijedlog Stručnog povjerenstva je odlučeno kao u 
izreci ove Odluke. 
 

Uputa o pravnom lijeku: 
 

Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može protiv ove Odluke izjaviti 
žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, 10000 ZAGREB, Kneza Mutimira 
5/I. Žalba se dostavlja Općini Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, u pisanom obliku, 
preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom izravnom predajom u Općinu Dugi Rat 
u roku od 10 dana od dana primitka ove Odluke. Jedan primjerak žalbe, žalitelj je dužan 
istodobno u žalbenom roku dostaviti na navedeni način neposredno Državnoj komisiji za 
kontrolu postupaka javne nabave. 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/15-01/01                                                         PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-15-10                                               OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 27. listopada 2015. 
                                                                                            Josip Banović, dr.med.    
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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), a povodom pisane ostavke Josipa Banovića, 
dr.med, općinsko vijeće Općine Dugi Rat na svojoj 37. sjednici održanoj dana 27. listopada 
2015. godine,   donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
 

I. 
 

 Prihvaća se pisana ostavka JOSIPA BANOVIĆA, dr.med. na mjesto predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Dugi Rat.  
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   II. 
 
 Ovom Odlukom razrješuje se JOSIP BANOVIĆ, dr.med., dužnosti predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Dugi Rat. 
 

III. 
 

  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: 021-05/15-01/01             PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-15-10                                         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat, 27. listopada 2015.   
    Drago Klarić 
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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 svojoj 
37. sjednici održanoj dana 27. listopada 2015. godine,    donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
 

I. 
 

 DRAGO KLARIĆ, mag.ing.aedif., imenuje se na dužnost predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Dugi Rat.  
 

II. 
 

  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: 021-05/15-01/01             PRVI ZAMJENIK 
URBROJ: 2155/02-01-15-10                                     PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
Dugi Rat, 27. listopada 2015.        VIJEĆA: 
     
      Ivan Roso  
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