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                     1. 

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, 

broj 2/18 i 2/20), čl. 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18-Odluka 

Ustavnog suda, 32/20) i Odluke o nastupanju posebnih okolnosti ministra graditeljstva i prostornog 

uređenja od 20.3.2020. (Klasa:804-08/20-01/1, Urbroj:531-01-20-1), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 

40. sjednici održanoj dana 04. svibnja 2020. godine donosi   

ODLUKU 

 O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 

koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, 

imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu 

gospodarsku štetu nastalu povodom proglašenja epidemije bolesti COVID 29 prouzrokovane virusom 

SARS – CoV 2, utvrđuju mjere koje se odnose na obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovne 

prostore. 

Članak 2. 

Obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore kojima je odgovarajućom odlukom Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske zabranjen rad uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane 
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SARS-CoV-2 virusom, privremeno se oslobađa od obveze plaćanja komunalne naknade u razdoblju od 1.4. 

do 30.6.2020. godine. 

Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da u slučaju potrebe u skladu sa odlukom Stožera civilne zaštite produlji 

vrijeme trajanja mjere privremenog oslobađanja od obveze plaćanja komunalne naknade za najdulje 90 

dana. 

Članak 4. 

Dio naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa moguće je koristiti i u druge 

namjene različite od namjena za koje se koriste u uobičajenim okolnostima što je potrebno posebno 

iskazati u izvršenju proračuna. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" - službenom glasilu 

Općine Dugi Rat. 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                     

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                 

OPĆINA DUGI RAT                                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:  021-05/20-01/12                                             PREDSJEDNIK  

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1                          OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dugi Rat, 04. svibnja 2020.                                                  

                      Bernardin Petrić 

______________________________________________________________________________________ 

2. 

 

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat 

broj 2/18 i 2/20), a  u vezi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja 

društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja 

(Narodne novine broj 32/2020 i 48/20), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 40. sjednici održanoj dana 04. 

svibnja 2020. godine donosi   

ODLUKU 

O PRIVREMENOM OBUSTAVLJANJU POSTUPAKA PRISILNE NAPLATE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom, uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, a u vezi 

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u 

trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, od 19. ožujka 2020. godine (u 

daljnjem tekstu: Odluka stožera Civilne zaštite), privremeno obustavljaju postupci prisilne naplate prihoda 

Općine Dugi Rat. 
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Obustavljanje znači da se po već pokrenutim postupcima ovrhe neće poduzimati nikakve radnje, 

obračunavati zatezne kamate, niti će se pokretati novi postupci prisilne naplate prihoda Općine Dugi Rat u 

roku od 3 mjeseca računajući od 19.3.2020. godine, osim za prihode za koje bi nastupila zastara u 

navedenom razdoblju. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" - službenom glasilu 

Općine Dugi Rat. 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                     

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                 

OPĆINA DUGI RAT                                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  021-05/20-01/13                                        PREDSJEDNIK  

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1                      OPĆINSKOG VIJEĆA                        

Dugi Rat, 04. svibnja 2020.                                       

                          Bernardin Petrić 

______________________________________________________________________________________ 

3. 

 

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, 

broj 2/18 i 2/20), a  u vezi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja 

društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja 

(Narodne novine broj 32/2020 i 48/20), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 40. sjednici održanoj dana 04. 

svibnja 2020. godine donosi   

ODLUKU  

O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIVREMENO 

KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE 

Članak 1. 

Uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, a u vezi Odluke Stožera civilne 

zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 

djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, od 19. ožujka 2020.godine (u daljnjem tekstu: 

Odluka stožera Civilne zaštite), ovom Odlukom privremeno se oslobađaju obveze plaćanje naknade za 

korištenje javne površine korisnici javnih površina na na području Općine Dugi Rat u razdoblju od 

1.4.2020. godine do 30.6.2020. godine. 

Članak 2. 

Na temelju utvrđenja u članku 1. pozvat će se korisnici javnih površina iz članka 1. ove Odluke na 

sklapanje dodatka ugovora o privremenom korištenju javne površine kojim će se regulirati ukidanje obveze 

plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine u razdoblju od 1.4.2020. godine do 30.6.2020. 

godine 
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Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da u slučaju potrebe u skladu sa odlukom Stožera  civilne zaštite produlji 

vrijeme trajanja mjere privremenog oslobađanja od plaćanja naknade za korištenje javne površine za 

najdulje 90 dana. 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" - službenom glasilu 

Općine Dugi Rat. 

  

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                     

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                 

OPĆINA DUGI RAT                                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:  021-05/20-01/ 14                                       PREDSJEDNIK  

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1                      OPĆINSKOG VIJEĆA:                        

Dugi Rat, 04. svibnja 2020.                                                  

                         Bernardin Petrić 

______________________________________________________________________________________ 

4. 

 

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, 

broj 2/18 i 2/20), a  u vezi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja 

društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja 

(Narodne novine broj 32/2020 i 48/20), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 40. sjednici održanoj dana 04. 

svibnja 2020. godine donosi   

ODLUKU 

O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE 

 

Članak 1. 

Uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, a u vezi Odluke Stožera civilne 

zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 

djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, od 19. ožujka 2020.godine (u daljnjem tekstu: 

Odluka stožera Civilne zaštite), zakupnici koji imaju važeći ugovor o zakupu sklopljen s Općinom Dugi 

Rat, a koji obavljaju djelatnost na koju se odnosi Odluka stožera civilne zaštite te im je privremeno 

naložena obustava rada, privremeno se oslobađaju obveze plaćanja zakupnine u razdoblju od 1.4. do 

30.6.2020. godine. 
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Članak 2. 

Na temelju utvrđenja u članku 1. pozvat će se zakupnici koji obavljaju djelatnost na koje se  odnosi 

Odluka Stožera civilne zaštite na sklapanje dodatka ugovora o zakupu kojim će se regulirati ukidanje 

obveze plaćanja zakupnine u razdoblju od 1.4.2020. godine do 30.6.2020. godine. 

Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da u slučaju potrebe u skladu sa odlukom Stožera  civilne zaštite produlji 

vrijeme trajanja mjere privremenog oslobađanja od plaćanja zakupnine za zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Dugi Rat za najdulje 90 dana. 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" - službenom glasilu 

Općine Dugi Rat.  

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                     

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                 

OPĆINA DUGI RAT                                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  021-05/20-01/15                                         PREDSJEDNIK  

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1               OPĆINSKOG VIJEĆA                        

Dugi Rat, 04. svibnja 2020. 

             Bernardin Petrić 

______________________________________________________________________________________ 

5. 

 

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18-Odluka 

Ustavnog suda, 32/20)i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine 

Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 40. sjednici održanoj dana 04. svibnja 

2020. godine donosi   

ODLUKU 

 O ODGODI DOSPIJEĆA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom obveznicima plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor zbog posebnih 

okolnosti koje su nastale uslijed pandemije COVID-19, Corona virusa, odgađa  dospijeće plaćanja 

komunalne naknade na sljedeći način: 

 

- za prvo tromjesečje 2020. godine rok dospijeća  umjesto  15. travnja se odgađa za 15. lipnja 2020. 

- za preostala tri tromjesečja rokovi dospijeća računa su (15. kolovoza, 15. studenoga i 15. veljače iduće 

godine). 
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Članak 2.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" - službenom 

glasilu Općine Dugi Rat. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                     

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                 

OPĆINA DUGI RAT                                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  021-05/20-01/ 16                                     PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1                     OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dugi Rat, 04. svibnja 2020.                                                 

                 Bernardin Petrić 

______________________________________________________________________________________ 

6. 

 

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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i 

članka  27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 02/18 i 

2/20), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat uzimajući u obzir izvanrednu situaciju vezano za Covid-19 virus, 

na 40. sjednici održanoj 04. svibnja 2020. godine donosi slijedeću    

 

ODLUKU 

O POTPUNOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA “DUGI RAT” 

 

Članak 1. 

 Zbog privremenog prekida  rada javne ustanove dječji vrtić „Dugi Rat”, s ciljem suzbijanja širenja 

corona virusa (COVID-19), roditelj/staratelj – korisnik usluga odnosno programa dječjeg vrtića “Dugi Rat” 

oslobađa se u cijelosti  plaćanja cijene usluga dječjeg vrtića "Dugi Rat"u razdoblju trajanja navedenih 

okolnosti odnosno od 01. travnja 2020. godine do ponovne uspostave redovnog rada Dječjeg vrtića "Dugi 

Rat". 

Članak 2. 

  Roditeljima/starateljima - korisnicima usluga odnosno programa dječjeg vrtića, koji su temeljem 

Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja usluga dječjeg vrtića "Dugi Rat" KLASA: 

022-05/20-01/53, URBROJ: 2155/02-02/1-20-1 od  01. travnja 2020. godine, za mjesec travanj uplatili 

iznos u visini 30% od pune cijene boravka kojeg koriste, isti će se uračunati u plaćanje ukupnog mjesečnog 

iznosa u prvom obračunskom razdoblju u kojem Vrtić bude počeo s redovnim radom. 
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Članak 3.   

U prvom obračunskom razdoblju (mjesecu) u kojem vrtić započne se radom roditelji/staratelji - korisnici 

usluga dječjeg vrtića "Dugi Rat" plaćaju puni iznos cijene boravka kojeg koriste, odnosno razmjeran iznos 

od pune cijene boravka kojeg koriste ovisno o datumu početka rada vrtića u tom mjesecu.  

 Ovlašćuje se općinski načelnik da za period iz stavka 1. ovog članka donese odluku o visini 

razmjernog iznosa prema razmjernom broju dana redovnog rada vrtića u tom mjesecu.   

             

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                     

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                 

OPĆINA DUGI RAT                                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:  021-05/20-01/ 17                                              PREDSJEDNIK  

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1                  OPĆINSKOG VIJEĆA                       

Dugi Rat, 04. svibnja 2020.                                                 

                    Bernardin Petrić 

______________________________________________________________________________________ 

7.  

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 

2/18), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 40. sjednici održanoj 04. svibnja 2020. godine donosi 

ZAKLJUČAK 

 

  Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da pripremi tekst dopisa vezan uz naplatu odvoza 

komunalnog otpada u turističkoj sezoni koji će se uputiti direktoru te Glavnoj skupštini Peovice 

d.o.o.   

 

  Općinsko vijeće predlaže Glavnoj skupštini Peovice d.o.o. i zahtijeva da se poduzmu radnje te 

donese nova odluka u pogledu smanjenja cijene odvoza otpada iznajmljivačima (domaćinstva koja 

se bave iznajmljivanjem te kampovi) za vrijeme turističke sezone 2020. godine na području cijele 

“bivše“ Općine Omiš na način da iznajmljivači budu oslobođeni plaćanja mjesečnog iznosa od 

22,00 kn + PDV po prijavljenom turističkom ležaju za vrijeme trajanja turističke sezone (lipanj, 

srpanj, kolovoz i rujan 2020.). 

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće  
 

KLASA: 021-05/20-01/19 
URBROJ: 2155/02-01/1-20-1                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  
Dugi Rat, 04. svibnja 2020.            VIJEĆA: 
 
                            Bernardin Petrić 

 

 


