
 

  SLUŽBENI GLASNIK 
    SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 
 LIST IZLAZI PO POTREBI    
________________________ 
 
Tel: 734-91 
Telefaks: 734-900 

               BROJ 6/2009 
 
    Dugi Rat, 21. srpnja 2009.  
 

Izdaje: Općina Dugi Rat 
Tiska: Općina Dugi Rat 
Adresa: 21315 Dugi Rat, 
Poljička cesta 133.  

 
 

S   A  D  R  Ž  A  J 
 
                                                                                                                               Stranica                                  
 
 20. Odluka o izradi ciljane izmjene Prostornog  
       plana uređenja općine Dugi Rat ………………………………….…     85  
 21. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu  

      izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dugi Rat i  
      izgradnju sustava za odvodnju oborinskih i  otpadnih 
      voda na području općine Dugi Rat …………………………………     88  
22. Rješenje o izboru Odbora za statut i poslovnik ……………………      89 
 

__________________________________________________________________________________________  
 
 
                                                                                                                                         20 
 
Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“ broj: 76/07) članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – 
službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst) Općinsko vijeće 
Općine Dugi Rat na 2. sjednici održanoj 20. srpnja 2009. donosi 
 
 

ODLUKU 
 

o izradi ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat 
 
 
1. Pravna osnova za izradu i donošenje ciljane izmjene plana 
Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat donesen je na 44. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Dugi Rat 08. travnja 2009. godine i objavljen u „Službenom Glasniku“ – 
službenom glasilu Općine Dugi Rat, broj:  02/09.  
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donosi odluku o izradi ciljane izmjene Prostornog 
plana uređenja Općine Dugi Rat (dalje: PPUO) temeljem članka 78. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji.  
 
2. Obuhvat ciljane izmjene plana 
Ciljanom izmjenom plana obuhvatit će se plansko rješenje odvodnje otpadnih voda 
Općine Dugi Rat. 
 
3. Ocjena stanja u obuhvatu plana 
U toku izrade PPUO koncepcija odvodnje otpadnih voda Općine temeljena je na 
gradnji glavnog kolektora otpadnih voda položenog u obalnoj šetnici. Sekundarni 
kolektori planirani su u trupu državne prometnice D8.  
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4. Cilj izrade ciljane izmjene plana 
Nakon izrade konačnog prijedloga PPUO koncepcija odvodnje otpadnih voda temelji 
se na  izmjeni  stavaka  1. članka 67. Odluke o donošenju  prostornog plana uređenja  
Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/09) 
na način da stoji:    
„Kanalizacijski sustav može ići uz more, može biti u trupu državne ceste D8 ili prema 
projektu višeg reda.  
Zapadni dio kanalizacijskog sustava Općine Dugi Rat može ići na spoj Općine 
Podstrana ili na središnji ispust kanalizacijskog sustava Općine Dugi Rat“.  
U stavku 3. Članka 65. naprijed navedene Odluke točka na kraju postaje zarez i 
nakon toga se dodaju riječi: „a može ići i na centralni ispust kanalizacijskog sustava 
Općine Dugi Rat, ili prema projektu višeg reda.“  
 
5. Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana 
Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge. 
 
6. Način pribavljanja stručnih rješenja 
Stručno rješenje sustava odvodnje otpadnih voda Općine Dugi Rat izradio je 
projektant sustava odvodnje otpadnih voda, te će isto biti korišteno u izradi ciljane 
izmjene PPUO. 
 
7. Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana 
Katastarski planovi za područje obuhvata plana u digitalnom vektorskom formatu 
pribavljeni su 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 ciljane izmjene plana 
U izradi ciljane izmjene 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 vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih 

slivova, Vukovarska 35, 21000 Split 
6. Grad Omiš, Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti, uređenje 

prostora i zaštitu okoliša, Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš 
 
9. Rokovi za izradu ciljane izmjene plana 
Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja ciljane izmjene plana vršit će se 
u skladu sa člancima 78. do 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“  broj: 76/07). 
Početkom izrade plana smatra se datum donošenja ove odluke. 
Po početku izrade ciljane izmjene plana nositelja izrade će tijelima državne uprave i 
poduzećima s javnim ovlastima navedenim u točci 8. ove odluke uputiti zahtjev da u 
roku od 10 dana dostave zahtjeve, podatke, planske smjernice i propisane 
dokumente za izradu izmjena i dopuna plana.     
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Po isteku ovog roka izrađivač plana će općinskom načelniku dostaviti nacrt ciljane 
izmjene plana za prethodnu raspravu. 
Općina Dugi Rat će po primitku nacrta plana provesti prethodnu raspravu u rokovima 
i na način propisan člankom 83. Zakona. 
Izrađivač plana će 10 dana nakon javnog izlaganja nacrta plana u prethodnoj 
raspravi izraditi prijedlog ciljane izmjene plana za javnu raspravu i dostaviti ga 
nositelju izrade.     
Općina Dugi Rat će po primitku prijedloga plana provesti javnu raspravu u rokovima i 
na način propisan člancima 85. - 90. Zakona. 
Izrađivač plana će 10 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj 
raspravi i nacrt konačnog prijedloga ciljane izmjene plana i dostaviti ga na mišljenje 
tijelima navedenim u članku 8. ove odluke, u skladu sa člankom 94 Zakona.   
Po dobivanju mišljenja na nacrt konačnog prijedloga plana izrađivač će nacrt 
konačnog prijedloga plana uputiti Općini Dugi Rat radi utvrđivanja konačnog 
prijedloga plana u skladu sa člankom 95. Zakona.  
Nositelj izrade će po primitku nacrta konačnog prijedloga plana utvrditi konačni 
prijedlog plana i zatražiti suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja 
i graditeljstva sukladno članku 97. Zakona. 
Po dobivanju suglasnosti Ministarstva nositelj izrade će konačni prijedlog ciljane 
izmjene PPUO uputiti 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 ciljane izmjene PPUO Dugi Rat u području njegovog obuhvata 
odobrenja za građenje će se izdavati sukladno važećem prostornom planu uređenja 
općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj:  02/09). 
 
11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku“ – 
službenom glasilu  Općine Dugi Rat. 
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 350-02/09-01/23                                                   PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-09-1                                           OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 20. srpnja 2009.  
                                                                                          Ante Banović. 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), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 2. 
sjednici održanoj 20. srpnja 2009. godine, donijelo je  
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O D L U K U 
O osnivanju stručnog povjerenstva za izradu izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat i izgradnju  
Sustava za odvodnju oborinskih i otpadnih voda na području 

općine Dugi Rat 
 
 

Članak 1. 
 
 Osniva se Stručno povjerenstvo za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Dugi Rat i izgradnje sustava otpadnih i oborinskih voda (kanalizacijskog sustava) na 
području Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  
 

Članak 2. 
 
 Povjerenstvo iz prethodnog članka ove odluke čine:  
 
 1. JERKO ROGLIĆ, dipl. ing., općinski načelnik – predsjednik povjerenstva 
 2. BRANKO VOJNOVIĆ – član  
 3. TOMISLAV VOJNOVIĆ – član  
 4. TONĆI TRGO, dipl. ing. arh. – član  
 5. DOMAGOJ VUKOVIĆ – član  
 

Članak 3. 
 
 Zadatak Povjerenstva iz prethodnog članka je da prati, predlaže najbolja rješenja, te 
blagovremeno pismeno izvještava Općinsko vijeće sve što se odnosi na izradu izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat i izgradnju sustava oborinskih i otpadnih 
voda (kanalizacijskog sustava) na području općine Dugi Rat.  
 Za svoj rad ovo Povjerenstvo odgovorno je Općinskom vijeću Općine Dugi Rat.  
 

Članak 4. 
 
 Ovo Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ – 
službenom glasilu Općine Dugi Rat.  

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

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
  
KLASA: 021-05/09-01/10                                                              PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-09-1                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 20. srpnja 2009.  
                                                                                                       Ante Banović, v.r.   
 
 
___________________________________________________________________________  
 
 



 89

 
 
 
                                                                                                                                         22 
 
 
 Na temelju članka 27., a u svezi sa člankom 15. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni 
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko 
vijeće Općine Dugi Rat, na 2. sjednici održanoj 20. srpnja 2009. godine, d o n o s i  
  
 

RJEŠENJE 
o izboru Odbora za statut i 

poslovnik 
 

I 
 
 Osniva se Odbor za statut i poslovnik pri Općinskom vijeću Općine Dugi Rat.  
 

II 
 
 U Odbor iz točke I ovog rješenja imenuju se:  
 1. BORISLAV PIVAC, prof. – kao predsjednik 
 2. VOJNOVIĆ BRANKO – kao član  
 3. JOSIP PAVIĆ – kao član.  
 

III 
 
 Ovo rješenje objavit će se u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi 
Rat.  
  
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
KLASA:                                                                                               PREDSJEDNIK  
URBROJ: 2155/02-01-09-01 
Dugi Rat, 20. srpnja 2009.                                                                 Ante Banović, v.r.  
 
 
___________________________________________________________________________  
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