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 Na temelju članka 27., a u svezi sa člankom 6. i 7. Statuta Općine Dugi Rat 
(«Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/06 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 28. sjednici održanoj 12. ožujka 2008. godine,      
d o n o s i  

O D L U K A 
o dodjeli osobne nagrade 

za 2007. godinu 
 

I 
 
 Gospodinu IVANU PAVKOVIĆU, iz Duća dodjeljuje se osobna nagrada za 
dugogodišnji dobrovoljni rad na uljepšavanju plaža, prilaza na plaže, kao i čitavoj 
komunalnoj infrastrukturi mjesta Duće, a koji svojim primjernim radom i zalaganjem 
potiče svijest kod mlađih naraštaja o potrebi uljepšavanja i očuvanja okoliša u svom 
mjestu.    
 

II 
 
 Pored plakete isplatit će se i dio nagrade u novcu i to iznos od 2.000,00 kn 
(slovima: dvijetisuće kuna). 
 
 

III 
 
 Nagrada iz prethodnih točaka dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća Općine Dugi Rat koja će se održati povodom Dana Općine Dugi Rat.  
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IV 
 
 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine 
Dugi Rat.  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
Općinsko vijeće  

 
KLASA:                                                                                            PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-08-1                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dugi Rat, 15. ožujka 2008.                        
                                                                                                       Petar Kaćunko, v. r.   
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 Na temelju članka 27., a u svezi sa člankom 6. i 7. Statuta Općine Dugi Rat 
(«Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/06 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 28. sjednici održanoj 12. ožujka 2008. godine,      
d o n o s i  
  

 O D L U K A 
o dodjeli osobne nagrade 

za 2007. godinu 
 

I 
 
 Gospodinu MILIVOJU RALJEVIĆU, iz Dugog Rata, kao voditelju 
folklornog ansambla KUD-a „Dalmacija“ iz Dugog Rata, dodjeljuje se osobna 
nagrada za aktivno sudjelovanje u radu i razvoju KUD-a „Dalmacija“ iz Dugog Rata, 
a naročito što je svojom angažiranošću, nesebičnošću, elanom i ljubavi prema  KUD-u  
osobno pridonio da se ime Dugog Rata, Poljica, Dalmacije i Republike Hrvatske čuje 
van granica republike Hrvatske, da se svijetu pokaže dio Hrvatske kulturne baštine.  
   

II 
 
 Pored plakete isplatit će se i dio nagrade u novcu i to iznos od 2.000,00 kn 
(slovima: dvijetisuće kuna). 
 

III 
 
 Nagrada iz prethodnih točaka dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća Općine Dugi Rat koja će se održati povodom Dana Općine Dugi Rat.  
 
 

IV 
 
 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine 
Dugi Rat.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
Općinsko vijeće  

 
KLASA:                                                                                            PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-08-1                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dugi Rat, 15. ožujka 2008.                        
                                                                                                      Petar Kaćunko, v. r.   
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 Na temelju članka 27., a u svezi sa člankom 6. i 7. Statuta Općine Dugi Rat 
(«Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/06 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 28.  sjednici održanoj 12. ožujka  2008. godine,    
d o n o s i  
  

 O D L U K A 
o dodjeli skupne nagrade 

za 2007. godinu 
 

I 
 
 Nogometnom klubu „ORKAN“ iz Dugog Rata dodjeljuje se skupna nagrada,  
povodom devedesete godišnjice postojanja, koji je sve vrijeme okupljao i vodio brigu o 
mladom naraštaju općine Dugi Rat usmjeravajući ih na pravi put, koji je iz svojih 
redova dao značajna športska imena u Hrvatskim i Europskim klubovima.  

II 
 
 Pored plakete isplatit će se i dio nagrade u novcu i to iznos od 3.000,00 kn 
(slovima: tritisuće kuna). 
 

III 
 
 Nagrada iz prethodnih točaka dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća Općine Dugi Rat koja će se održati povodom Dana Općine Dugi Rat.  
 

IV 
 
 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine 
Dugi Rat.  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
Općinsko vijeće  
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KLASA:                                                                                            PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-08-1                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dugi Rat, 15. ožujka 2008.                        
                                                                                                        Petar Kaćunko, v. r.   
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 Na temelju članka 27., a u svezi sa člankom 6. i 7. Statuta Općine Dugi Rat 
(«Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/06 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 28.  sjednici održanoj 12. ožujka 2008. godine,     
d o n o s i  

O D L U K A 
o dodjeli skupne nagrade 

za 2007. godinu 
I 

 Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „DALMACIJA“ iz Dugog Rata dodjeljuje 
se skupna nagrada povodom sedamdesete godišnjice postojanja, kao udruzi  koja na 
dobrovoljnoj osnovi  vodi brigu o zaštiti od požara i zaštiti od drugih elementarnih 
nepogoda na području općine Dugi Rat i cijele Splitsko-dalmatinske županije, koja 
okuplja dosta mladih ljudi u svojoj postrojbi te na taj način pozitivno pridonosi odgoju 
mladog naraštaja općine Dugi Rat.  

II 
 
 Pored plakete isplatit će se i dio nagrade u novcu i to iznos od 3.000,00 kn 
(slovima: tritisuće kuna). 
 

III 
 
 Nagrada iz prethodnih točaka dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća Općine Dugi Rat koja će se održati povodom Dana Općine Dugi Rat.  
 

IV 
 
 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine 
Dugi Rat.  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
Općinsko vijeće  

 
KLASA:                                                                                            PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-08-1                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dugi Rat, 15. ožujka 2008.                        
                                                                                                       Petar Kaćunko, v. r.   
______________________________________________________________________ 
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 Na temelju članka 39. Statuta Općine Dugi Rat (»Službeni glasnik« - službeno 
glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/06 – pročišćeni tekst), i članka 12. Odluke o davanju 
javnih površina na privremeno korištenje (»Službeni glasnik« - službeno glasilo Općine   
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Dugi Rat, broj: 1/08), Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat,na 93. sjednici održanoj 
01. travnja 2008. godine, donosi 
 

R  J  E  Š  E  N  J  E 
o utvrđivanju visine zakupnine za privremeno 

korištenje javnih površina na području 
Općine Dugi Rat 

 
Članak 1. 

 
 Visina zakupa javne površine koja se u smislu Odluke o davanju javnih 
površina na privremeno korištenje daje na privremeno korištenje po metru četvornom 
površine obračunava se u kunama mjesečno kako slijedi: 
 
 
 
         Namjena  
 
 

       Naselje Dugi Rat koje  
   obuhvaća I zonu iz Odluke 
   o komunalnoj naknadi, kao 
     i područje uz Jadransku  
     magistralu i na plažama 

 
 
  Preostali dio Općine Dugi 
Rat 

Članak 3. stavak 1.  
točka 1. Odluke 

 
              21,00 kn  

     
                   19,00 kn  

Članak 3. stavak 1.  
točka 2. Odluke   

 
               45,00 kn  

 
                   35,00 kn  

Članak 3. stavak 1.  
točka 3. Odluke  

 
               17,00 kn  

 
                   16,00 kn   

Članak 3. stavak 1.  
točka 5. – 7.  
Odluke  

 
               21,00 kn 

 
                    19,00 kn  

Članak 3. stavak 1.  
točke 8. i 9.  
Odluke  

 
               19,00 kn  

 
                    17,00 kn   

 
 
 

Članak 2. 
 
 U smislu članka 3. stavak 1. točka 4. Odluke o davanju javnih površina na 
privremeno korištenje za postavljanje stolova, stolica, suncobrana, ukrasnih ograda i sl. 
ispred ugostiteljskih, trgovačkih i drugih radnji (štekati), zakupnina se obračunava 
prema metru četvornom stvarno zauzete površine mjesečno kako slijedi:  
  1. Poljički trg u Dugom Ratu ................................................... 20,00 kn 
  2. Trg kralja Tomislava u Dugom Ratu ................................... 20,00 kn 
  3. Trg Sv.Josipa u Dugom Ratu ..............................................  18,00 kn    
  4. Poljička cesta u Dugom Ratu ............................................... 17,00 kn  
                        5. Ostalo područje naselja Dugi Rat ........................................ 16,00 kn     
  6. Ostalo područje Općine Dugi Rat ........................................ 15,00 kn 
 

Članak 3. 
 
  Cijene navedene u članku 1. i članku 2.stavak 1. točke 1, 2. i 3. ovog rješenja  
predstavljaju početnu cijenu po metru četvornom površine prilikom raspisivanja javnog 
natječaja za davanje javnih površina na privremeno korištenje. 
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Članak 4. 
 
 Korisnici javnih površina neće moći sklopiti ugovor za davanje javnih površina 
na privremeno korištenje za tekuću godinu ukoliko nisu podmirili sve obveze iz 
prethodnog razdoblja. 
 

Članak 5. 
 
 Korisnici javnih površina koji ne postupe u smislu članka 4. ovog rješenja bit će 
uklonjeni sa javne površine na trošak korisnika. 
 

Članak 6. 
 
 Plaćanje obveze po ovom rješenju dospijeva svakog petog u mjesecu za koji se 
obveza odnosi. 
 U slučaju neredovitog plaćanja shodno se primjenjuju odredbe članka 15. i 16. 
Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje. 
 

Članak 7. 
 
 Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana nakon donošenja, a objavit će se u 
»Službenom glasniku« - službenom glasilu Općine Dugi Rat. 
 

Članak 8. 
 
 Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje vrijediti Odluka o cijenama 
komunalne naknade,stanarine i zakupnine za korištenje javno-prometnih površina na 
području Općine Dugi Rat (»Službeni glasnik« - službeno glasilo Općine Dugi Rat, 
broj 2/95, 1/96 i 1/97). 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA: 021-05/08-01/06                                                   OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-03-08-1 
Dugi Rat,  01. travnja 2008.                                                 Jerko Roglić, dipl. ing., v. r.   
  
  
  
 
 
 
 
 
      
  
IZDAJE: OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133. Dugi Rat 
TISAK: Općina Dugi Rat  
ADRESA UREDNIŠTVA:  21 315 Dugi Rat, Poljička cesta 133. 
   Tele/fax: 021/734-900 
   telefon: 021/735-291 
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