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Na temelju članka 7,12 i 13 Zakona o ustanovama NN  76/13, 29/97, 47/99 i 35/0

8, članka 8.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čla
nka  16. 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 6. sjednici, održanoj 23. listopada 2013. 
godine kao osnivač donosi: 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića 

„DUGI RAT“ 
 

Članak 1. 
 

U članku 4. Odluke o osnivanju Klasa : 6010210801/102, Ur.broj: 2155102010
801 od   24.srpnja 2008. godine dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Vrtić obavlja djelatnost u sjedištu, kao i u područnim objektima. U područnim 
objektima obavlja se djelatnost ranog i predškolskog odgoja, istima se upravlja iz 
sjedišta Vrtića, nemaju  svoje organe upravljanja i ne sudjeluju u pravnom prometu. 

Područni objekti djeluju pod nazivom Vrtića i svojim nazivom, koji glasi: 
-  Krilo Jesenice 
  Dugi Rat Poljička cesta 133“ 

 
Članak 2. 

 
Članak 5 mijenja se i glasi:  



 2 

 
„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 
 
“Djelatnost Dječjeg vrtića je odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i 

socijalna skrb djece od navršenih dvanaest mjeseci života do polaska u osnovnu školu. 
Djelatnost  Dječji vrtić ostvaruje na temelju odobrenih programa.” 
 

Članak 3. 
 

Članak 6. mijenja se i glasi: 
“U dječjem vrtiću ostvaruju se:  

redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne s
krbi djece rane 
i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnosti
ma i 
sposobnostima, 
– programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 
– programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 
– programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, 
– programi predškole, 
- rogrami ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i  
  sportskog sadržaja. 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, dječji vrtić može izvoditi program
e sukladne odredbama 

Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 
Na programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka suglasnost daje ministarstvo nadlež

no za obrazovanje.” 
  

Članak 4. 
 

Članak 15. mijenja se i glasi: 
“U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstve

ne zaštite te skrbi odjeci rade sljedeći odgojnoobrazovni radnici: odgojitelj i stručni sura
dnici te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. 

Osim odgojnoobrazovnih radnika, u dječjem vrtiću rade i druge osobe koje obavl
jaju administrativnotehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici). 

Odgojnoobrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razi
nu obrazovanja,položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova 
iz  stavka 1. ovoga članka. 

Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojnoobrazovnih radnika te razinu i vrstu obr
azovanja ostalih 
radnika u dječjem vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje.  
 

Članak 5. 
 

U članku 17. stavku 1. podstavku 5. riječi: »s odgojiteljima i stručnim suradnicima
« brišu se. 
 

Članak 6.  
 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom 
glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat“.  
 
 



 3 

 
„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
KLASA:021-05/13-01/21                                                                PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-13-1                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat 23. listopada 2013.  
                                                                                           Josip Banović, dr. med. v.r.  

 

________________________________________________________________________  
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 Temeljem članka 209. stavak 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj: 
153/09, 130/11 i 56/13), sukladno sa izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakona 
o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj: 56/13), i članka 27. Statuta 
Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – 
drugi pročišćeni tekst, i 3/13), na prijedlog trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o. iz 
Omiša, Broj: 3073/13, od 01. listopada 2013. godine, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, 
na 6. sjednici održanoj 23. listopada 2013, godine donijelo je slijedeću  
 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o priključku na komunalne 

vodne građevine 
 

Članak 1. 
 
 U članku 1. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni 
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 1/12 , u daljnjem tekstu: Odluka) brišu 
se riječi „visina i način plaćanja naknade za priključenje“.  
 

Članak 2. 
 
 U stavku 1. članka 11. iz Odluke, briše se točka 7.  
 U istom članku iz prethodnog stavka briše se stavak 2.  
 

Članak 3.  
 
 U članku 12. Odluke briše se stavak 2.  
 
Članak 4. 
 
 U članku 23 Odluke brišu se riječi: „visina naknade za priključenje“ 
 
Članak 5.  
 
 Naslov odjeljka VII. iznad članka 24. Odluke briše se.  
 

Članak 6. 
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 Brišu se članci 24., 25., 26. i 27. Odluke.  
 

Članak 7. 
 
 Članak 28 mijenja se i glasi:  
 
 „U slučaju da gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena 
Planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se 
priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje pod uvjetima 
utvrđenim ugovorom s javnim isporučiteljem vodnih usluga bez prava na povrat 
sredstava“.  
 

Članak 8. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o priključku na 
komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na 
području općine Dugi Rat, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 3. 
sjednici održanoj 18. rujna 2013. godine.  
 

Članak 9. 
 
 Zadužuju se predlagač i Jedinstveni upravni odjel da sačine pročišćeni tekst 
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.  
  

Članak 10. 
 
 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:                                                                                             PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-13-1                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 23. listopada 2013, 
                                                                                               Josip Banović, dr. med. v.r.   
 
______________________________________________________________________  
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Temeljem članka 27. stavak 2. Statuta Općine Dugi Rat ( „Službeni glasnik-službeno 
glasilo“ Općine Dugi Rat, broj 4/09 - drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Dugi Rat na 7. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine, donosi 

P R A V I L N I K  

O POTPORI UČENJA I STUDIRANJA NADARENIH UČENIKA I STUDENATA 
OPĆINE DUGI RAT  
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I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom se uređuje pravo na potporu nadarenim učenicima i studentima 
Općine Dugi Rat, kao i postupak njezina dodjeljivanja. 

Pravo na potporu sastoji se od određenog novčanog iznosa. 

II. PRAVO NA DODJELU POTPORE 

Članak 2. 

Pravo na dodjelu potpore imaju učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima 
se uređuje srednjoškolsko obrazovanje imaju status učenika i imaju manje od 19 
godina. 

Pravo na dodjelu potpore imaju studenti koji prema propisima Republike Hrvatske 
kojima se uređuje visokoškolsko obrazovanje imaju status redovnog studenta i imaju 
manje od 26 godina. 

Osobe koje su upisale prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog diplomskog 
studija imaju pravo na potporu kao osobe iz stavka 1. ovog članka, s tim da ne mogu 
imati više od navršene 21. godine života. Visina iznosa potpore koja im se dodjeljuje 
izjednačena je s visinom potpore koja se dodjeljuje učenicima i ulazi u kvotu potpora 
koje se dodjeljuju učenicima. 

Članak 3. 

Osoba iz stavka 1. prethodnog članka mora ispunjavati dodatne uvjete: 

da je državljanin Republike Hrvatske 

da ima prebivalište na području Općine Dugi Rat najmanje šest mjeseci prije 
raspisivanja natječaja za potpore 

da ima ukupan prosjek ocjena redovno upisane prethodne školske godine najmanje 
4,60. 

Osoba iz stavka 2. prethodnog članka mora ispunjavati dodatne uvjete: 

da je državljanin Republike Hrvatske   

da ima prebivalište na području Općine Dugi Rat najmanje šest mjeseci prije 
raspisivanja natječaja za potpore 

Osoba iz članka 2. st 2. mora uz zahtjev dostaviti sljedeće isprave:  

da ima prebivalište na području općine Dugi Rat najmanje šest mjeseci prije 
raspisivanja natječaja za potpore  
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 da nije ponavljala ni jednu godinu tog studija, (smatrat će se da je student ponavljao 
godinu studija u koliko tijekom određene akademske godine studijskog programa nije 
upisao mak,anje 42 ECTS boda) te ako nije parcijalno upisivao jednu godinu tog studija 
(student je upisao najmanje 42 ECTS boda od 50 ECTS bodova.  

da ima ukupni prosjek ocjena redovno upisane prethodne akademske godine najmanje 
4,20 

da u prethodnoj akademskoj godini položio sve upisane kolegije ili ostvario najmanje 60 
ECTS bodova 

da je kaop redovan student upisan na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj.  

III. POSTUPAK I ISPRAVE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE PRAVA 

Članak 4. 

Postupak za ostvarivanje prava iz članka 2. pokreće se pisanim zahtjevom, koji se 
podnosi nadležnom tijelu Općine Dugi Rat u roku navedenom u natječaju.  

Osoba iz članka 2. st. 1. mora uz zahtjev dostaviti slijedeće isprave:  

presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, a podredno domovnice 

potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje  

potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu  

svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdanu od 
nadležne srednjoškolske obrazovne institucije 

potvrdu iz koje je vidljivo koji program pohađa (program za stjecanje srednje školske 
spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri do četiri godine).  

Osoba iz članka 2. st. 2. mora uz zahtjev dostaviti slijedeće isprave:  

preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice, a podredno domovnice   

potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje   

prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena akademske godine za koju se potpora 
dobiva, uz konstataciju da je u akademskoj godini položio sve upisane kolegije ili 
ostvario najmanje 60 ECTS bodova, izdan od nadležne visokoškolske obrazovne 
institucije  

potvrdu nadležne visokoškolske obrazovne institucije da student nije ponavljao ili 
parcijalno upisivao niti jednu godinu tog studija. 

Osoba iz članka 2. st 3. mora uz zahtjev dostaviti sljedeće isprave: 

presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, a podredno domovnice 
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potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje 

svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdana od 
nadležne srednjoškolske obrazovne institucije 

potvrdu iz koje je vidljivo koji program pohađa (program za stjecanje srednje školske 
spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri do četiri godine) 

potvrdu o upisu na prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog diplomskog 
studija. 

Članak 5. 

Postupak za ocjenu postoje li uvjeti za ostvarivanje prava na potporu nadarenim 
učenicima i studentima (u daljnjem tekstu: Postupak) Općine Dugi Rat provodi 
povjerenstvo kojeg imenuje općinski načelnik Općine Dugi Rat ( u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo). 

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri (4) člana koje imenuje načelnik na vrijeme trajanja 
svog mandata. 

Povjerenstvo radi na sjednicama, a odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. 

Nakon završetka glasovanja predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja. 

O radu Povjerenstva sastavlja se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i predsjednik 
Povjerenstva. 

Članak 6. 

Postupak započinje javnim natječajem kojeg raspisuje općinski načelnik. 

Postupak se provodi na način da povjerenstvo najprije utvrdi da li su uz podnesene 
zahtjeve iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika dostavljene sve isprave koje se traže u 
stavcima 2., 3. ili 4. članka 4. ovog Pravilnika, te jesu li podneseni pravodobno. 
Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi bit će odbačeni odlukom.  

Povjerenstvo utvrđuje da li osobe koje su podnijele zahtjev iz članka 4. stavka 1. 
ispunjavaju uvjete navedene u člancima 2. i 3. ovog  Pravilnika. U slučaju da uvjeti nisu 
ispunjeni zahtjev će biti odbijen odlukom. 

Članak 7. 

Osobe iza članka 6. stavak 2. i 3. imaju pravo na žalbu općinskom načelniku Općine 
Dugi Rat koja se podnosi u roku od 48 sati od dostavljene odluke Povjerenstva. 

Općinski načelnik Općine Dugi Rat bez odgode donosi odluku o prigovoru. 

Odluka općinskog načelnika je konačna i stupa na snagu danom objave na oglasnoj 
ploči Općine Dugi Rat.   
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Ukoliko niti jedan kandidat ne podnese prigovor, danom isteka roka za prigovor lista 
kandidata koji su ostvarili pravo na potporu utvrđena zapisnikom postaje konačna. 

IV. ODREĐIVANJE UKUPNOG BROJA I VISINE IZNOSA POTPORA 

Članak 8. 

Ukupna visina mase sredstava predviđena za potpore određuje se odlukom općinskog 
načelnika na temelju procjene materijalnih mogućnosti Općine Dugi Rat. 

Ukupna visina mase sredstava određuje se posebno za učenike, a posebno za 
studente. 

Članak 9. 

Visina mase sredstava biti će podijeljena na kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o potpori učenja i 
studiranja nadarenih učenika i studenata Općine Dugi Rat („Službeni glasnik - službeno 
glasilo Općine Dugi Rat“ br. 6/06). 

Ovaj pravilnik 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: 121-13/13-01/01                                                                   PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2155/02-01-13-1                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Dugi Rat, 13. studenog 2013.                                              Josip Banović, dr. med. v.r.  

______________________________________________________________________  
 
                                                                                                                                   4 
 
 Temeljem članka 31. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/047, 178/04, 38/09, 79,09), članka 10. 
stavak 1. točka  5. i 7.  Odluke o  komunalnom  doprinosu  Općine  Dugi  Rat  („Službeni  
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 1/12) i članka 27. Statuta Općine Dugi 
Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi  pročišćeni   
tekst, i 3/13), na prijedlog općinskog načelnika,  Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 7. 
sjednici održanoj 13. studenog 2013. godine, d o n o s i 
  



 9 

 
„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 
 

ODLUKU 
o oslobađanju od plaćanja 

komunalnog doprinosa 
 

Članak 1. 
 
 Općina Dugi Rat, kao investitor, oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa 
u predmetu izdavanja potvrde glavnog projekta za  gradnju sekundarnog kolektora P9 u 
Dućama Vavlje. Obuhvat zahvata se proteže preko kat. čest. zem. 3095/1, 3385 i 3378  
k.o. Duće. Glavni projekt nosi oznaku: GP-14/13, datum: travanj 2013. a izradio ga je 
„Akvedukt“ d.o.o. za projektiranje i nadzor iz Splita.  
 

Članak 2. 
 
 Gradnja sekundarnog kolektora P9 navedenog u prethodnom stavku  predstavlja 
objekt za potrebe Općine Dugi Rat odnosno od interesa za Općinu Dugi Rat,  u smislu 
članka 10.  stavak 1. točka 5. i 7. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat.  
 

Članak 3. 
 
 Temeljem ove Odluke, Općini Dugi Rat kao investitoru može se izdati Potvrda 
glavnog projekta za gradnju sekundarnog kolektora P9 u Dućama Vavlje.   
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.  
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 361-03/13-01/278                                                               PREDSJEDNIK  
URBROJ: 2155/02-01-10-1                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat,  13. studenog 2013.  
                                                                                               Josip Banović, dr. med.  v.r.  
     
 
______________________________________________________________________  
 
 
 
 


