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1.

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13), a na temelju
Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017 -2022. („Narodne novine“ broj: 03/17) ) 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 54. sjednici, održanoj dana 12. travnja 2017., donijelo
je
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ODLUKU
o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Dugi Rat
za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Članak 1.
Ovom odlukom usvaja se Plan gospodarenja otpadom Općine Dugi Rat za razdoblje od 2017. do 2022.
godine (u daljnjem tekstu: Plan).
Članak 2.
Tekst Plana čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Cjeloviti tekst Plana objaviti će se na web stranici Općine Dugi Rat.
Članak 4.

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

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/12
URBROJ: 2155/02-01-17-1
Dugi Rat, 12. travnja 2017.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Drago Klarić, mag.ing.aedif.
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2.
Temeljem članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (Službeni glasnik Općine Dugi Rat br. 04/09-pročišćeni tekst
i 03/13), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 54. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU
O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA
u izgradnju i opremanje Vatrogasnog doma
na području Općine Dugi Rat, naselju Dugi Rat
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave-Općine
Dugi Rat, za investiciju „Izgradnja i opremanje građevine javne namjene-vatrogasni dom“, investitora Općina Dugi
Rat, Poljička cesta 133, 21 315 Dugi Rat.
Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. planira se prijaviti na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.
Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju Opisa projekta/operacije, koji je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Dugi Rat.

KLASA: 021-05/17-01/11
URBROJ: 2155/02-01-17-01
Dugi Rat, 12. travnja 2017.
PREDSJEDNIK OV
Drago Klarić, mag. ing. aedif.
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3.
Temeljem
članka
17.
st.
1.
Zakona
o
sustavu
civilne
zaštite
(N.N.
br.,
82/15), članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 4/09pročišćeni tekst i 03/13) na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat i Načelnika Općine Dugi Rat,
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 54. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2016. GODINI
UVOD
Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na
katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u
prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 17. St. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 82/15) definirano je da predstavnička tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna,
razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom
području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove civilne zaštite utvrđene zakonom.
I. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Operativne snage civilne zaštite u sklopu obavljanja redovitih djelatnosti planiraju mjere i poduzimaju
aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i veće nesreće te su iste snage dužne
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti postojećim okolnostima u slučaju nastanka katastrofe i veće nesreće.
Analizirajući stanje sustava civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat ustvrdio je da je Općina
Dugi Rat u 2016. godini uredno financirala troškove civilne zaštite, posebice u dijelu vatrogastva, udruge građana
te služba i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost.
Općina Dugi Rat je donijela i provodi sljedeće akte iz predmetne oblasti:
1. Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu
Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat usvojilo je na sjednici održanoj 18. veljače 2011. godine;
2. Procjenu ugroženosti od požara Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je na sjednici
održanoj 11. lipnja 2002. godine;
3. Plan zaštite od požara Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je na sjednici održanoj 11.
lipnja 2002. godine;
4. Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat, koju je Općinsko vijeće Općine Dugi Rat
donijelo na sjednici održanoj 08. prosinca 2008. godine;
5. Odluku o imenovanju Načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat, koju je Općinsko vijeće Općine
Dugi Rat donijelo na sjednici održanoj 06. studenog 2009. godine;
6. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat;
7. Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta, Općinsko vijeće
Općine Dugi Rat donijelo je na sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine;
8. Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone;
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9. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Dalmacija“ Dugi Rat, iz ožujka
2012. godine.
10. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat, od 12. kolovoza
2013. g.
II. PLANSKI DOKUMENTI
1.
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća; Plan zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća
1.1.
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04, 79/07 i 38/09), jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u cilju ostvarenja potrebne razine zaštite stanovništva i materijalnih dobara i
okoliša, obvezne su izraditi Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća, kao i Plan zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća.
U tom cilju, a po sklopljenom ugovoru, ovlaštena tvrtka za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite
i spašavanja, Zast d.o.o. iz Splita, za potrebe Općine izradila je prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Dugi Rat. Na izrađeni prijedlog,
od strane DUZS je izdana suglasnost pod klasom: 810-03/10-04/32, Urbroj: 543-15-11-3 od 04. siječnja 2011.
godine.
Tako izrađenu Procjenu Općinsko vijeće je usvojilo donošenjem Zaključka na 18. sjednici od 18. veljače 2011.
godine.
1.2.
Po usvojenoj Procjeni tvrtka Zast d.o.o. izradila je i Plan zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Dugi Rat, kojeg je Općinsko vijeće usvojilo na
24. sjednici od 27. rujna 2011. godine.
1.3.
Općinski načelnik je uputio DUZS zahtjev za popunu Povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite po
mjesnim odborima, a ukupno se radi o 28 osoba. Državna uprava za zaštitu i spašavanje je u suradnji s Uredom
za obranu Split izvršila popunu Povjerenika i zamjenika Povjerenika Civilne zaštite Općine Dugi Rat. Općina je
svim Povjerenicima i njihovim zamjenicima uručila Rješenje o imenovanjima. U tijeku je prikupljanje fotografija i
preslika osobnih iskaznica kako bi se imenovanima izradile iskaznice.
1.4.
Općinski načelnik je DUZS uputio zahtjev za popunu 31 pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene
Općine Dugi Rat. Državna uprava za zaštitu i spašavanje je u suradnji s Uredom za obranu Split izvršila popunu
Postrojbe opće namjene Civilne zaštite Općine Dugi Rat. U tijeku je prikupljanje fotografija i preslika osobnih
iskaznica kako bi se imenovanima izradile iskaznice.
2.
Temeljem čl. 13. st. 6. i 7. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10)
obveza je jedinica lokalne samouprave da najmanje jednom godišnje usklađuje planove vezane za zaštitu od
požara s novonastalim uvjetima, kao i obvezu da najmanje jednom u 5 godina usklađuje procjene ugroženosti od
požara s novonastalim uvjetima. Shodno tome, za Općinu je tvrtka „Zast“ d.o.o. iz Splita izradila Reviziju Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Reviziju Plana zaštite od požara Općine Dugi Rat, na koje je
Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije izdala Prethodno mišljenje Broj:2-7/12 od 12. travnja 2012.
godine, kao i što je na iste dokumente izdala mišljenje PU Splitsko-dalmatinske Inspektorat PU br. 511-12-1822380/8-2011 od 19. listopada 2012. godine.
Općinsko vijeće je usvojilo predloženu Procjenu i Plan.
3.
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N., br. 82/15) prestao je važiti Zakon o
zaštiti i spašavanju. Kao obveza iz ovog novog zakona utvrđuje se potreba imenovanja Stožera civilne zaštite
umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i spašavanja. Stožer će se po potrebi proširiti na predstavnike ostalih službi
civilne zaštite.
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IV. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja utvrđen je Procjenom ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Dugi Rat, a način
mobilizacije snaga i ostali tehnički detalji razrađeni su Planom zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat.
1. Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat broji 7 članova, a čine ga:
- zamjenik općinskog načelnika, kao Načelnik Stožera,
- predstavnik DUZS Područnog ureda Split, kao pomoćnik Načelnika Stožera,
- zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a, kao član Stožera,
- predstavnik poduzeća HEP Pogon Omiš, kao član Stožera,
- predstavnik poduzeća Vodovod Omiš, kao član Stožera, i
- predstavnik Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Ispostava Omiš, kao član Stožera.
U 2016. godini održana je jedna sjednica Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat, pred turističku
sezonu, na kojoj su se razmatrali dokumenti koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće. Tako predložene
dokumente je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo, a Općinski načelnik dokumente iz svoje nadležnosti donio.
2. Vatrogastvo
Vatrogastvo kao temeljna žurna služba na području Općine Dugi Rat organizirano je kroz DVD „Dalmacija“
Dugi Rat. DVD je sukladno Zakonu o vatrogastvu ustrojilo svoju vatrogasnu postrojbu koja broji 42 operativna
vatrogasca osposobljena i zdravstveno sposobna za obavljanje djelatnosti zaštite od požara i druge djelatnosti u
cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Svi članovi vatrogasne postrojbe su dobrovoljci.
Zapovjedništvo DVD-a broji 7 članova a čine ga zapovjednik postrojbe, zamjenik zapovjednika postrojbe,
spremištar i zapovjednici vodova.
Vatrogasna postrojba DVD-a provodi kontinuirano 24 satno vatrogasno dežurstvo tijekom cijele godine.
U 2016. godini vatrogasna postrojba DVD-a je učestvovala na 70 intervencija. Po vrstama intervencija najviše je
bilo požara (29), tehničkih intervencija (17), te ostalih intervencija (24).
Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016. godini u
DVD-u se je tijekom ljetnih mjeseci (od 01. lipnja do 30. rujna) od članova postrojbe uposlilo 9 sezonskih
vatrogasaca o trošku Općine i Državnog proračuna. U istom periodu DVD preko svoje vatrogasne postrojbe, a o
trošku Općine, organizira i provodi izviđačko-preventivnu ophodnju s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja
požara na području općine Dugi Rat i gašenja požara u samom začetku.
Obzirom na značaj koji vatrogastvo ima u poslovima zaštite i spašavanja nužno je kroz osposobljavanja i
usavršavanja što više članova postrojbe DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat osposobiti i opremiti potrebnom opremom,
spravama i uređajima, s ciljem kvalitetnijeg pružanja potrebne pomoći ugroženima.

V. FINANCIRANJE
U 2016. godini iz Proračuna Općine Dugi Rat ukupno za sustav zaštite i spašavanja je utrošeno 5.516339,00 kn
(uključujući i transfere za redovne djelatnosti udrugama građana: Gradsko društvo crvenog križa Omiš, DDK Dugi Rat,
HGSS Stanica Split).
Ukoliko se ovome doda i trošak deratizacije i dezinsekcija, higijeničarskih i veterinarskih usluga, usluge
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SD Županije, usluge laboranta u sklopu Medicinskog laboratorija, usluge iz
područja zaštite okoliša, troškovi na održavanju zelenih i javnih površina, troškove za uređenje protupožarnih
putova, troškove uređenja i sezonskog čišćenja plaža, troškove rekonstrukcije kanalizacijskog sustava, troškove
odvoza otpada, troškove deponiranja otpada, i troškove Vlastitog pogona Općine itd. onda se radi o trošku od
1.488.190,00 kn.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Drago Klarić, mag. ing. aedif.

KLASA: 810-01/17-01/01
Ur.broj: 2155/02-01-17-01
Dugi Rat, 12. travnja 2017. godine
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4.
Temeljem
članka
17.
stavak
1.
Zakona
o
sustavu
civilne
zaštita
(N.N.
br.,
82/15), članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 4/09) a na
prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat i Načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi
Rat, na 54. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2017. GODINI
Analiziranjem stanja sustava civilne zaštite na području općine Dugi Rat u narednom razdoblju potrebno je
poduzeti mjere i aktivnosti za razvoj i poboljšanje sustava koji će moći uspješno odgovoriti na moguće ugroze kao
i otklanjanje posljedica tih ugroza kroz definiranje prioriteta i planova izvršenja.
Za provedbu mjera civilne zaštite u Proračunu Općine Dugi Rat za 2017. godinu ukupno je predviđen iznos
od 5.173.000,00 kn
Unaprjeđenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite detaljnije je
naznačeno u ovim Smjernicama.
Smjernice se odnose na slijedeće:
Donošenje planskih dokumenata
Na Revidirani Plan zaštite od požara na području općine Dugi Rat, usklađen s novonastalim uvjetima,
izrađen od trgovačkog društva „Zast“ d.o.o. iz Splita, Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije izdala
je Prethodno mišljenje Broj:2-7/12 od 12. travnja 2012. godine, kao i što je na isti Plan izdala mišljenje PU Splitskodalmatinske Inspektorat PU br. 511-12-18-22380/8-2011 od 19. listopada 2012. godine.
U tijeku su dogovori pred sklapanje ugovora za izradu usklađene Procjene ugroženosti od požara te izradu
Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara.
Općina Dugi Rat je uskladila Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja s novim Pravilnikom o
metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja (“Narodne novine”, br. 30/14).
Izrada Plana izgradnje hidrantske mreže na području općine Dugi Rat
Zajedno s poduzećem Vodovod Omiš analizirati stanje postojeće hidrantske mreže i definirati potrebe za
izgradnjom nove mreže. Po analiziranju postojećeg stanja i definiranju planiranih aktivnosti izraditi nužnu projektnu
dokumentaciju.
Po izradi dokumentacije pokrenuti postupak nabave za izvršenje planiranih radova. Ova aktivnost započeti
će se tijekom 2017. godine no njena potpuna realizacija očekuje se realiziranjem projekta Odvodnje središnjeg i
zapadnog dijela Općine Dugi Rat, u sklopu kojeg se realizira i projekt vodoopskrbe tog istog područja.
Civilna zaštita (Stožer civilne zaštite, povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite i postrojba civilne zaštite
opće namjene)
Općina je u suradnji s DUZS izvršila popunu i raspoređivanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne
zaštite kao i postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Dugi Rat.
Navedene snage (oni koji su bili nazočni) uspješno su završuile organizirano osposobljavanje koje je organizirala
DUZS Područni ured u Splitu u suradnji s Državnom intervencijskom postrojbom civilne zaštite RH.
Snage civilne zaštite zadužene su s fluorescentnim prslukom, dok se nabava ostale opreme, u skladu s novim
Pravilnikom, za te snage planira tijekom 2017. i 2018. godine.
Za navedene aktivnosti u Općinskom Proračunu za 2017. godinu planiran je iznos od 20.000,00 kn.
Vatrogastvo
Analiziranje dosadašnjeg sustava zaštite i spašavanja na području općine Dugi Rat, može se zaključiti da
Dobrovoljno vatrogasno društvo „Dalmacija“ Dugi Rat i njihova ustrojstvena cjelina Vatrogasna postrojba dvd-a
predstavlja najbolje organiziranu službu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dugi Rat.
Za financiranje redovne djelatnosti rada dvd-a Općina Dugi Rat je u Proračunu za 2017. godinu planirala
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sredstva u iznosu od 360.000,00 kn.
Proračunom za 2017. godinu planiran je iznos od 130.000,00 kn za izvršenje Plana operativne provedbe
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017. godini a koji se odnosi
za područje Općine Dugi Rat, kojim je obuhvaćeno:
- zapošljavanje 9 sezonskih vatrogasaca u periodu od 01.06. do 30.09.; i
- obavljanje izviđačko preventivne ophodnje javnih površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost
od nastanka i širenja požara u periodu od 01.06. do 30.09.
S ciljem poboljšanja rada vatrogasne postrojbe dvd-a kao prioritet se stavljaju aktivnosti na izgradnji objekta
vatrogasnog doma, ali i stalno opremanje osobnom i skupnom opremom kao i održavanje postojeće opreme i
tehnike.
SKLONIŠTA
Potrebno je napraviti popis postojećih skloništa, bilo u Općinskom vlasništvu ili u vlasništvu drugih pravnih
ili fizičkih osoba na području općine Dugi Rat, zatim pregled istih tih skloništa s namjerom planiranja tekućeg i
investicijskog održavanja skloništa u cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi do završetka ugroze. U Proračunu za
2017. godinu nisu predviđena sredstva za ovu aktivnost jer se u ovoj godini planira napraviti popis skloništa s
opisom potrebnog tekućeg i investicijskog održavanja.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI I UDRUGE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U Općini Dugi Rat djeluje više službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje
redovne djelatnosti, a kao posebno značenje za cjelokupni sustav zaštite i spašavanja Općine. U ovaj segment
spadaju pravne osobe navedene u točki 3. podtočkama 3.4. i 3.4.1. Procjene ugroženosti (str. 67), a pored njih i
sve ostale pravne osobe ili obrtnici koji se bave prijevozničkim, građevinskim, turističko-ugostiteljskim i drugim
djelatnostima koji mogu svojom materijalno-tehničkom opremom i ljudstvom ili smještajnim kapacitetima pomoći u
aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi u materijalnih dobara na području Općine Dugi Rat.
Redovnu djelatnost rada HGSS Stanice Split, Gradskog društva crvenog križa Omiš, DDK Dugi Rat, NZJZ
Splitsko-dalmatinske županije laboranta u sklopu medicinskog laboratorija, Općina Dugi Rat će u 2017. godini iz
Proračuna financirati iznosom od 108.000,00 kn.
Pored toga Proračunom za 2017. godinu za usluge deratizacije i dezinsekcije, za usluge iz područja zaštite okoliša,
za radove na izgradnji i uređenju protupožarnih putova, za održavanje javnih i zelenih površina, za radove na
rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda, za radove na uređenju pomorskog dobra, za radova na uređenju i
sezonskom čišćenju plaža, kao i za troškove Vlastitog pogona Općine planiran je iznos od 4.555.000,00 kn.
Potrebno je kontinuirano pružati podršku udrugama građana koje se zaštitom i spašavanjem bave kao
svojom redovnom aktivnošću uz definiranje njihovih zadaća kao sastavnog dijela operativnih snaga zaštite i
spašavanja, kroz Plan zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat.
Ove Smjernice će se objaviti u Službenom glasniku Općine Dugi Rat.
KLASA: 810-01/17-01/02
Ur.broj: 2155/02-01-17-01
Dugi Rat, 12. travnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Drago Klarić, mag. ing. ae
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5.
Na temelju članka 13. st. 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine“, broj 92/10), članka
27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 4/09pročišćeni tekst), točke II. 3. prijedloga Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini („Narodne novine“, broj ___/17) na
prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Dugi Rat i Načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine
Dugi Rat, na 54. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donosi

PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2017. g.
I.
Na temelju Procjene ugroženosti od požara za općinu Dugi Rat (REVIZIJA 1) i Plana zaštite
od požara za općinu Dugi Rat (REVIZIJA 1), a u cilju unapređenja zaštite od požara na području
Općine Dugi Rat za 2017. godinu, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donosi Provedbeni plan
unapređenja zaštite od požara.
II.
Sukladno točki I. ovog Provedbenog plana određuje se potreba provođenja slijedećih
organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera:
1. Organizacijske mjere
1.1.
Vatrogasna postrojba
1.1.1. U skladu s Procjenom ugroženosti od požara na području općine Dugi Rat (revizija 1) kao
središnja i jedina vatrogasna postrojba ustrojena je vatrogasna postrojba dvd-a „Dalmacija“
Dugi Rat na način:
RAZDOBLJE od 01.06. do 30.09. 2017.
- I. smjena od 07:00 do 15:00 sati 3 vatrogasca
- II. smjena od 15:00 do 23:00 sata 3 vatrogasca
- III. smjena od 23:00 do 07:00 sati 3 vatrogasca
RAZDOBLJE od 01.10. do 31.05. 2017.
- I. smjena od 07:00 do 07:00 sati 1 vatrogasac
Izvršitelji zadatka: DVD.
1.1.2. Sukladno Planu primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH na području Općine Dugi Rat, u DVD-u „Dalmacija“ dodatno će se uposliti 9
sezonskih gasitelja za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna 2017. godine.
Izvršitelji zadatka: RH DUZS, Općina Dugi Rat, DVD.
1.1.3. Sukladno Planu primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH na području Općine Dugi Rat, DVD „Dalmacija“ će za razdolje 01. lipnja do
30. rujna 2017. godine organizirati izviđačko-preventivnu ophodnju s ciljem ranog i
pravovremenog uočavanja požara i gašenje istog u samom začetku. Ophodnju će provoditi
članovi vatrogasne postrojbe dvd-a sukladno donesenom Hodogramu.
„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
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Izvršitelj zadatka: DVD.
1.2.

Normativni ustroj

1.2.1.Donijeti posebne odluke i ostale akte kojima će se aktivirati mjere zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat.
1.2.2.Upoznati sve obveznike provedbe mjera zaštite od požara na području općine Dugi Rat s
njihovim obvezama i rokovima provedbe.
Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat
2. Tehničke mjere:
2.1.

Vatrogasna oprema i tehnika

2.1.1. Održavanjem postojeće tehnike i opreme koju koristi DVD zadržati
od požara

postojeći stupanj zaštite

Izvršitelji: Općina Dugi Rat i DVD.
2.1.2. Opremiti dvd sukladno odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava
vatrogasne postrojbe u skladu s financijskim mogučnostima
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat i DVD.
2.2.

Hidrantska mreža

2.2.1. Zajedno s poduzećem Vodovod Omiš analizirati stanje postojeće hidrantske mreže i definirati
potrebe za izgradnjom nove mreže. Po analčiziranju postojećeg stanja i definiranju planiranih
aktivnosti izraditi nužnu projektnu dokumentaciju.
Po izradi dokumentacije pokrenuti postupak nabave za izvršenje planiranih radova. Ova
aktivnost započeti će se tijekom 2017. godine no njezina potpuna realizacija planirana je sa
realizacijom odvodnje fekalnih voda središnjeg i zapadnog dijela Općine te rekonstrukcije
vodoopskrbe tog dijela.
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat i Vodovod d.o.o. Omiš.
3. Urbanističke mjere
3.1.

U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije obvezno pirmjeniti mjere zaštite
od požara sukladno važećim propisima
Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat.

3.2.

U naseljima sustavno poduzimati mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek
prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim gospodarskim kompleksima pravnih
osoba osigurati pristup vatrogasnim vozilima
Izvršitelj zadatka: JUO-Komunalno prometno redarstvo, pravne osobe vlasnici
gospodarskih objekata.

3.3.

Za gašenje požara osigurati minimalno potrebne količine vode i propisani tlak u
postojećim hidrantskim mrežama
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Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat, Vodovod d.o.o. Omiš, pravne osobe vlasnici
gospodarskih objekata.
3.4.

Ugovoriti izradu plana-projekta izgradnje hidrantske mreže s ciljem pokrivanja požarom
ugroženih naseljenih prostora, radi što lakše opskrbe vatrogasnih vozila vodom
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat i Vodovod d.o.o. Omiš.

4. Mjere zaštite nelegalnih odlagališta otpada
4.1.

U slučaju nastanka požara na divljim (nelegalnim odlagalištima) osigurati gašenje požara
u najkraćem mogućem roku. Permanentno kontrolirati na čitavom području općine zbog
eventualnih nasipanja i stvaranja divljih deponija kao potencijalnih uzročnika izbijanja
požara na otvorenom prostoru.
Izvršitelji zadatka: JUO Općina Dugi Rat, i DVD.

5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
5.1.

Sukladno važećim propisima o zaštiti od požara, na otvorenom prostoru je nužno urediti
okvire ponašanja u smislu zabrane loženja i spaljivanja na otvorenom za vrijeme
zabrane sukladno Odluci Splitsko-dalmatinske županije, kao i loženja i spaljivanja na
otvorenom u vrijeme kada je dozvoljeno uz posebno pisano odobrenje izdano od strane
dvd-a
Izvršitelji zadatka: Splitsko-dalmatinska županija, Općina Dugi Rat i DVD.

5.2.

Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama i zemljišnim
pojasom. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti
prometa tako i zbog spječavanja nastajanja i širenja požara. Stoga je obavezno čišćenje
zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, tj. tvari koje bi lako mogle izazvati
požar ili pomoći njegovom šrenju
Izvršitelji zadatka: Hrvatske ceste d.d., Županijska uprava za ceste Splitsko-dalmatinske
županije i Općina Dugi Rat.

5.3.

Provoditi propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina i ostalog poljoprivrednog
zemljišta.
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat i vlasnici poljoprivrednih površina.

6. Izgradnja vatrogasnog doma
6.1.

Nakon što je izrađen glavni projekt i ishođena građevinske dozvola za izgradnju
vatrogasnog doma, izrađen je izvedbeni projekt i pripremljena je dokumentacije za
natječaj za sredstva Ruralnog razvoja RH 2014.-2020. kojima je u sklopu podmjere
7.4.1. moguće financirati izgradnje i opremanja vatrogasnih domova. Otvaranje
natječaja za prijavu projekata je 18. travnja.
Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat, konzultantska tvrtka i DVD.
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III.
Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dugi Rat“.

KLASA: 810-01/17-01/04
URBROJ: 2155/02-01-17-01
Dugi Rat, 12. travnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Drago Klarić, mag. ing. aedif.
_________________________________________________________________________________________
6.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/01,
19/13-pročišćeni tekst i 137/15), članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od
požara ("Narodne novine“, broj: 92/10), te točke II. 3. prijedloga Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini („Narodne
novine“, broj: ___/17), na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine
Dugi Rat na 54. sjednici održanoj 12 . travnja 2017. godine donosi

PLAN

OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI
U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2017. GODINI
I. NORMATIVNE I OPCE ODREDNICE
1.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje,
zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja
požara na području Općine Dugi Rat u 2017. godini.
2.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini na području Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu:
Plan) temelji se na prijedlogu Programa kojeg je u postupku donošenja od strane Vlade Republike
Hrvatske u dijelu koji se odnosi na područje Općine Dugi Rat kao jedinice lokalne samouprave. Plan
se temelji i na Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike
Hrvatske (NN br. 25/01), Plan se temelji i na odredbama čl. 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15) te odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 26/03 i
33/14).
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Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana
ugroženosti od požara Općine Dugi Rat, temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do
izrade ovog Plana.
3.
Općina Dugi Rat je donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za i Plan
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dugi Rat, sukladno Pravilniku o izradi procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ("NN" br. 35/94) (“NN” br. 35/94). Procjena i Plan su
izrađeni od strane tvrtke „Zast“ d.o.o., na istu je Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne
zaštite Policijske uprave Splitsko-dalmatinske izdao pozitivno mišljenje, da bi iste dokumente
Općinsko vijeće usvojilo na 12. sjednici održanoj 20. lipnja 2002. godine.
Svi dokumenti su odmah po donošenju dostavljeni DVD-u „Dalmacija“ Dugi Rat kao
stožernom društvu za područje općine Dugi Rat.
Izvornici su pohranjeni u Uredu Načelnika Općine Dugi Rat.
4.
Za Općinu Dugi Rat je tvrtka „Zast“ d.o.o. iz Splita izradila Reviziju Procjene ugroženosti od
požara općine Dugi Rat i Plana zaštite od požara općine Dugi Rat, na koju je Vatrogasna zajednica
Splitsko-dalmatinske županije izdala Prethodno mišljenje Broj:2-7/12 od 12. travnja 2012. godine,
kao i što je na iste dokumente izdala mišljenje PU Splitsko-dalmatinske Inspektorat PU br. 511-1218-22380/8-2011 od 19. listopada 2012. godine.
5.
Općina Dugi Rat je na 02. sjednici održanoj 12. kolovoza 2013. godine usvojila Procjenu
ugroženosti i Plan zaštite od požara Revizija 1.
Općina Dugi Rat će kao i prethodne godine a temeljem pozitivnih iskustava i utvrđenih potreba
izraditi Godišnji Plan zaštite od požara.
6.
Općinski načelnik je, sukladno usvojenoj Procjeni, donio Odluku o osnivanju postrojbe civilne
zaštite opće namjene Općine Dugi Rat koja broji 33 pripadnika. Općina Dugi Rat i DUZS Područni
ured Split su u suradnji s Uredom za obranu Split izvršili popunu članova postrojbe civilne zaštite
opće namjene, povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite Općine Dugi Rat. Gotovo svim
članovima postrojbe kao i povjerenicima i njihovim zamjenicima podijeljene su iskaznice. Također
je organizirano smotriranje svih pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene, podijeljeni su im
zaštitni prsluci te je održano i osposobljavanje u organizaciji Općine Dugi Rat, DUZS Područnog
ureda Split i Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.
7.
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat je donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta.
8.
Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat je održao sjednicu na kojoj je analizirana prethodna
godina u pogledu zaštite od požara ali i aktivnosti na provedbi mjera za predstojeću požarnu sezonu:
- Izrađen je i upućen Općinskom vijeću na usvajanje Plan operativne primjene programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera za štite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu,
- Usvojen je Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području
Općine Dugi Rat,
- Temeljem analiza stanja sustava za zaštitu i spašavanje na području općine Dugi Rat,
i zaštite od požara kao jedne od segmenata civilne zaštite, analizirana su i financijska
sredstva izdvojena u prethodnim godinama, te je i upućen prijedlog Općinskom vijeću
da se usvoje Smjernice za organizaciju sustava civilne zaštite na području Općine Dugi
Rat u 2017. godini, kako u organizacijskom tako i u financijskom dijelu.
„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
_________________________________________________________________________________________

13

9.
Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat uputio je Općinskom vijeću Općine Dugi Rat Analizu
stanja sustava civilne zaštite na području Općine Dugi Rat u 2016. godini i Smjernice za organizaciju
i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Dugi Rat u 2017. godini.
10.
Temeljem Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Dugi Rat nije
potrebno organizirati motriteljsko-dojavnu službu za područje Općine Dugi Rat. Unatoč tome
napominjemo kako je na planini Primorska kosa, na najvišem vrhu planine zvanom Zahod,
organizirana zaštitarska služba, na čuvanju repetitora HT-a i HP-a, a koji sa tog područja imaju
pogled na čitavo područje Općine Dugi Rat, samim tim i mogučnost pravovremene dojave uočenog
požara na našem području, no bez ugovorne obveze Općine i zaštitarske službe.
II PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA
OTKLANJANJU OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
1.
U cilju sprječavanja požara komunalni redari Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat
učestalo će vršiti obilazak potencijalnih lokacija nekontroliranog odlaganja raznog otpada, s ciljem
da se spriječi odlaganje otpada.
Izvršitelj: JUO Općine Dugi Rat.
Rok provedbe: Trajno.
2.
U cilju poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti od nastanka požara,
pravovremenog otkrivanja, javljanja i gašenja požara u samom začetku, Općina Dugi Rat će
temeljem Odluke Općinskog načelnika angažirati DVD „Dalmacija“ Dugi Rat za obavljanju izviđačkopreventivne ophodnje na području Općine Dugi Rat.
Obvezuje se Zapovjednika DVD-a da izradi Plan i hodogram izviđačko-preventivne ophodnje, te da
se isto dostavi Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelji: Općinski načelnik
DVD „Dalmacija“ Dugi Rat
Rok: 15. svibnja 2017.
3.
Općina Dugi Rat će donijeti Odluku o načinu i uvjetima korištenja raspoložive teške
građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova
radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Odluka traba sadržavati i načine i postupke brzog
premještanja navedene mehanizacije. Popis raspoložive teške građevinske mehanizacije s
razrađenim planom aktiviranja (angažiranja) dostavit će se Područnom uredu DUZS Split i
Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj: Općinski načelnik
JUO Općine Dugi Rat
Rok: 15. svibnja 2017.
4.
DVD „Dalmacija“ Dugi Rat se obvezuje prije početka protupožarne sezone izvršiti pripreme i
sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici. U slučaju kvara za čije
otklanjanje su potrebna veća financijska sredstva DVD će o istome izvijestiti Općinskog načelnika.
Izvršitelj: DVD „Dalmacija“ Dugi Rat
Općinski načelnik
Rok: 15. svibnja 2017.
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5.
DVD „Dalmacija“ Dugi Rat će, sukladno Planu zapošljavanja sezonskih vatrogasaca u
vatrogasnim postrojbama Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije u 2016. godini,
ukupno uposliti 9 sezonskih vatrogasaca za vrijeme od 01. lipnja do 30. rujna 2017. godine. Općina
Dugi Rat i Državna uprava za zaštitu i spašavanje financirati će zapošljavanje sezonskih vatrogasaca
te će podjednako izvršiti refundaciju sredstava stvarnog troška i to maksimalno do iznosa
3.000,00.kn bruto po angažiranom sezonskom vatrogascu.
Izvršitelji: DVD „Dalmacija“ Dugi Rat
Općina Dugi Rat, Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok: 15. svibnja 2017. g. (dostava podataka o sezonskim vatrogascima)
01. lipnja 2017. g. (sklapanje ugovora)
6.
Kao osoba za koordinaciju u okviru provedbe ovog Plana određuje se Pavao Tomićzapovjednik DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat.
7.
Po provedbi svake pojedine aktivnosti iz ovog Plana, u okviru zadanih rokova, izvijestit će se
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Split, dok će se Hodogram izviđačkopreventivne ophpdnje dostaviti i Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Klasa: 810-01/17-01/03
Ur.broj: 2155/02-01-17-01
Dugi Rat, 12. travnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Drago Klarić, mag. ing. aedif.
______________________________________________________________________________
7.
Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj: 54/88), članka 27. a u svezi sa člankom
46. stavak 1. alineja 3. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/06
– pročišćeni tekst i 3/13), po prijedlogu Mjesnog odbora Orij-Mali Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 54.
sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine donosi
RJEŠENJE
o izmjenama i dopunama
Rješenja o preimenovanju ulica i trgova
na području Dugog Rata, Malog Rata i Orija
I
U točci III. Rješenja o imenovanju i preimenovanju ulica i trgova na području Dugog Rata, Malog Rata i
Orija („Službeni glasnik Općine Omiš“, broj: 1/92 i „Službeni glasnik Općine Dugi Rat“, broj: 1/09) iza stavka 2.
dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Na području naselja Mali Rat imenuje se nova ulica, i to:
„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
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Ulica koja se u katastarskoj evidenciji vodi kao ulica „E“, i proteže se od križanja s postojećom ulicom Đački
put pa dalje preko katastarske čestice br. 8841/3 k.o. Jesenica pa sve do sjevernog roba katastarske
čestice 8362/17 k.o. Jesenice, pripaja se ulici ĐAČKI PUT.

II
Sastavni dio ovog rješenja je i grafički prikaz na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.
III
Evidenciju imena ulica i trgova vodit će Područni ured za katastar nekretnina Split, Ispostava za katastar
nekretnina Omiš.
IV
Ovo rješenje se primjenjuje od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu
Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/ 14
URBROJ: 2155/02-01-17-01
Dugi Rat, 12. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE:
PREDSJEDNIK
Drago Klarić, mag. ing. aedif.

_________________________________________________________________________________________
8.
Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj: 54/88), članka 27. a u svezi sa člankom
46. stavak 1. alineja 3. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/06
– pročišćeni tekst i 3/13), po prijedlogu Mjesnog odbora Duće, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 54. sjednici
održanoj 12. travnja 2017. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ulica i trgova na području
naselja Staro selo Duće
I
Na području naselja Staro sela Duće imenuju se ulice, i to:
1) Ulica ŠKOBALJEVA ULICA predstavlja cijelu k.č.br. 197 k.o. Duće, sa sjeverne strane do k.č.br. 189 a
južno do k.č.br. 3884 obje k.o. Duće, zatim česticom 3884 do k.č.br. 204 k.o. Duće, i potom cijelom česticom 204
prema sjeveru do granice sa k.č.br. 217 k.o. Duće.
„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
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II
Sastavni dio ovog rješenja je i grafički prikaz na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.
III
Evidenciju imena ulica i trgova vodit će Područni ured za katastar Split, Ispostava Omiš.
IV
Donošenjem ovog Rješenja poništava se rješenje KLASA: 021-05/14-01/29, URBROJ: 2155/02-01-14-1
od 29. prosinca 2014. godine.
V
Ovo rješenje se primjenjuje od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu
Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKOG VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/17-01/13
URBROJ: 2155/02-01-17-01
Dugi Rat, 12. travnja 2017.

Drago Klarić, mag. ing. aedif.
_________________________________________________________________________________________
1.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik Općine Dugi Rat”, br. 04/098 i 03/13) i članka 5.
Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08,
133/13, 63/14), načelnik Općine Dugi Rat dana 03. travnja 2017. godine donosi

I.
IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Grafički dio Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu
(„Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 04/17) mijenja se na način:
- na str. 4. na lokaciju u Dućama Luka, ispod stambenih objekata Medvidović-Papučić, na mikro lokaciji gdje
je već označena mogućnost obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki te postavljanje
zabavnog sadržaja, dodaje se mogućnost obavljanja djelatnosti ugostiteljstva i trgovine postavljanjem
montažnog ugostiteljskog objekta površine do 12 m2 i pripadajuće terase objekta, označavanjem
mikrolokacije oznakom „hi“.
- na str. 4. na lokaciji u Dućama Luka, ispod kampa Tomasović i hotela Plaža, na mikro lokaciji ispod
zapadnog dijela kampa gdje je već označena mogućnost obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana
i ležaljki te postavljanje zabavnog sadržaja, dodaje se mogućnost obavljanja djelatnosti iznajmljivanja
brodica na motorni pogon i pedalina, označavanjem mikrolokacije oznakom „a“ i „e“.

„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
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na str. 4. na lokaciji u Dućama Luka, ispod kampa Tomasović i hotela Plaža, na mikro lokaciji na peru ispod
središnjeg dijela kampa, dodaje se mogućnost obavljanja djelatnosti iznajmljivanja skutera, označavanjem
mikrolokacije oznakom „c“.
na str. 4. na lokaciji u Dućama Luka, ispod kampa Tomasović i hotela Plaža, na mikro lokaciji ispod
središnjeg dijela kampa, dodaje se mogućnost obavljanja djelatnosti iznajmljivanja ležaljki i suncobrana,
označavanjem mikrolokacije oznakom „o“.
Članak 2.
Izmijenjeni grafički dio čini sastavni dio ovog Plana.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu objavom u Službenom glasniku Općine Dugi Rat.
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-01/17-01/24
URBROJ: 2155/02-02-17-03
Dugi Rat, 03. travnja 2017. g.

Jerko Roglić, dipl. ing.

_________________________________________________________________________________________
2.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik Općine Dugi Rat”, br. 04/098 i 03/13) i članka 5.
Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08,
133/13, 63/14), načelnik Općine Dugi Rat dana 19. travnja 2017. godine donosi

II.
IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Grafički dio Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu
(„Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 03/17) mijenja se na način:
- na str. 5. na lokaciji u Dućama Glavica, u morskom akvatoriju neposredno uz zapadnu granicu koncesije
„Ban Mont“, lokacija označena za postavljanje aqua parka i drugih morskih sadržaja, označena simbolom
„m“, briše se iz plana.
- na str. 5. na lokaciji u Dućama Golubinka, u morskom akvatoriju sa zapadne strane ugost. objekta Shooko
beach bar, naposredno uz vanjsku ogradu kupališne zone, dodaje se nova lokacija za postavljanje aqua
parka i drugih morskih sadržaja, označena simbolom „m“.
Članak 2.
Izmijenjeni grafički dio čini sastavni dio ovog Plana.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu objavom u Službenom glasniku Općine Dugi Rat.
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-01/17-01/24
URBROJ: 2155/02-02-17-04
Dugi Rat, 19. travnja 2017. g.

Jerko Roglić, dipl. ing.
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