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Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 90/11 i 50/12) 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 11. sjednici održanoj 30. siječnja .2014. donosi 
  

ODLUKU 
o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat 
 

1. Pravna osnova za izradu i donošenje plana 
Općina Dugi Rat pristupa izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općina 

(u daljnjem tekstu PPUO) temeljem članaka 26. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(„Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 90/11 i 50/12) (dalje u tekstu ZPUiG). Izmjene 
PPUO će se izraditi i donijeti u skladu sa ZPUiG, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu eleborata prostornih 
planova („Narodne novine“ broj: 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugim propisima iz 
područja prostornog uređenja. 

Prostorni plana uređenja Općine Dugi Rat donesen je 2009. godine i objavljen u 
„Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat, broj: 2/09. 

I. izmjene i dopune PPUO donesene su 2009. godine i objavljene u „Službenom 
glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat, broj: 9/09.  

Ovom odlukom utvrđuju se polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti II. 
ciljane izmjene PPUO. 
 

2. Obuhvat plana  
 
 
 
 

https://doc-04-60-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/1jmegmj75g14961l46aq61ob0urvus0v/ripkml5fqh2nva3hetcih39seoh29un5/1385719200000/gmail/03740266029666544997/ACFrOgBS23haW_QRoRp5Vl30nnRD7SLqbqRUHWym1FabRkaAe192c89I3U1YovHm3pVuIbCbIwI9wJzQJMuWH7UEMGLvv-jGne0TWO7p0KTpOhfcQqnYxysjqcK6wZY=/1jmegmj75g14961l46aq61ob0urvus0v/ripkml5fqh2nva3hetcih39seoh29un5/1385719200000/gmail/03740266029666544997/ACFrOgBS23haW_QRoRp5Vl30nnRD7SLqbqRUHWym1FabRkaAe192c89I3U1YovHm3pVuIbCbIwI9wJzQJMuWH7UEMGLvv-jGne0TWO7p0KTpOhfcQqnYxysjqcK6wZY=?print=true&nonce=lug6e26e83i32&user=03740266029666544997&hash=mjnec0jlhrs9534itmfcc6f8mkqum6kj#page=2
https://doc-04-60-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/1jmegmj75g14961l46aq61ob0urvus0v/ripkml5fqh2nva3hetcih39seoh29un5/1385719200000/gmail/03740266029666544997/ACFrOgBS23haW_QRoRp5Vl30nnRD7SLqbqRUHWym1FabRkaAe192c89I3U1YovHm3pVuIbCbIwI9wJzQJMuWH7UEMGLvv-jGne0TWO7p0KTpOhfcQqnYxysjqcK6wZY=/1jmegmj75g14961l46aq61ob0urvus0v/ripkml5fqh2nva3hetcih39seoh29un5/1385719200000/gmail/03740266029666544997/ACFrOgBS23haW_QRoRp5Vl30nnRD7SLqbqRUHWym1FabRkaAe192c89I3U1YovHm3pVuIbCbIwI9wJzQJMuWH7UEMGLvv-jGne0TWO7p0KTpOhfcQqnYxysjqcK6wZY=?print=true&nonce=lug6e26e83i32&user=03740266029666544997&hash=mjnec0jlhrs9534itmfcc6f8mkqum6kj#page=2
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Granica obuhvata izmjena i dopuna PPUO donose se za područje unutar uhvaćene 

zakonom utvrđene granice općine Dugi Rat. 
 

3. Ocjena stanja u obuhvatu plana 
Prostor Općine Dugi Rat dio je kontinuirane splitsko-dalmatinske konurbacije koja 

obuhvaća prostor od Trogira do Omiša. Prostor Općine karakterizira gusta izgrađenost u 
obalnom pojasu. 
 

4. Ciljevi i programska polazišta prostornog plana 
 

II. izmjene PPUO izrađuju se zbog: 
   1. Planirana brza cesta Solin - Split - Omiš 
   1.1. Promjena trase brze ceste u istočnom dijelu Općine (na području naselja Duće) 
   1.2. Promjena lokacije čvora Dugi Rat na brzoj cesti 
   1.3. Promjena trase spojne ceste između čvora Dugi Rat na planiranoj brzoj cesti i    
          državne ceste 
   1.4. Izmjena granica građevinskog područja naselja na dijelu promjene trase brze 

ceste  
 

2. Lučko područje Krilo Jesenice 
               2.1. Ukidanje planirane sportske luke u lučkom području Krilo Jesenice 
               2.2. Povećanje kapaciteta planirane luke za javni promet Krilo Jesenice na 220 
vezova 
 

3. Lučko područje Bajnice 
    3.1. Ukidanje planirane sportske luke u lučkom području Bajnice 
    3.2. Povećanje lučkog područja luke Bajnice na obuhvat od 3,40ha 
    3.3. Planiranje lučkog područja luke Bajnice kao luke posebne namjene - luke   
           nautičkog turizma kapaciteta 200 vezova 

 
5. Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana 
Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge. 

 
6. Način pribavljanja stručnih rješenja 
Stručna rješenja urbanističkih planova uređenja izradit će stručni izrađivač plana. 

 
7. Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana 
Izmjena PPUO izradit će se na katastarskim planovima u digitalnom vektorskom 

formatu na kojima je izrađen izvorni plan, a koji su pribavljeni 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 
prostornog plana 

U izradi 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 ceste ispostava Split; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split                   
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6. Splitsko-dalmatinska županija; Županijska uprava za ceste; Ruđera Boškovića 22,  
    21000 Split 
7. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 
8. Grad Omiš, Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti, uređenje prostora i  
    zaštitu okoliša, Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš 
9. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjel u 

Splitu;      
    Porinova 2, 21000 Split 
10. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu prirode; Savska cesta 41/20, 10000 

Zagreb 
11. HEP-Pogon Omiš; Vrisovci 8, 21310 Omiš 
12. HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektrodalmacija“ Split; Poljička 

cesta   
      73, 21000 Split 
13. HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza 

Ljudevita  
      Posavskog 5, 21000 Split 
14. „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš 
15. „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš 
16. MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split 
17. Državna uprava za zaštitu i spašavanje; Služba zajedničkih poslova; Moliških 

Hrvata  
      1, 21000 Split 
18. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 

Split  
 

9. Rokovi za izradu plana 
 

Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa 
člancima 78. do  102. ZPUG. 

Prethodna rasprava se neće provoditi sukladno stavku 6. članka 83. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji kojim je određeno da se prethodna rasprava ne provodi se u 
postupku ciljane izmjene i dopune prostornog plana općine ako je to određeno odlukom o 
izradi prostornog plana 

Po donošenju odluke o izradi plana izrađivač plana će, uz punomoć nositelja izrade, 
tijelima državne uprave i poduzećima s javnim ovlastima navedenim u točci 8. ove odluke 
uputiti zahtjev da u roku od 15 dana dostave zahtjeve, podatke, planske smjernice i 
propisane dokumente za izradu izmjena i dopuna plana. Po isteku ovog roka izrađivač će 
izraditi prijedlog plana za javnu raspravu i dostaviti ga nositelju izrade.  

 
 
Nositelj izrade 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 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 nositelju izrade radi utvrđivanja konačnog prijedloga plana 
u skladu sa člankom 95. Zakona.  

Nositelj izrade će po primitku nacrta konačnog prijedloga plana utvrditi konačni 
prijedlog plana, sudionicima javne rasprave čije primjedbe na prijedlog plana nisu prihvaćene 
uputiti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja primjedbi, te konačni 
prijedlog plana uputiti Županiji i Ministarstvu radi davanja suglasnosti sukladno člankom 97. 
ZPUG.   
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Općinsko vijeće će donijeti plan najkasnije 15 dana po primitku konačnog prijedloga. 
 

10. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja plana 

Do usvajanja izmjena i dopuna PPUO u području njegovog obuhvata odobrenja za 
građenje će se izdavati sukladno važećem prostornom planu uređenja općine. 
 

11. Izvori financiranja plana 
Izrada izmjena i dopuna plana financirat će se iz proračuna općine Dugi Rat. 

 
12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u „Službenom glasniku“. 

– službenom glasilu Općine Dugi Rat. 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
 
 KLASA: 021-05/14-01/02                                                                PREDSJEDNIK  
 URBROJ: 2155/02-01-14-1                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 30. siječnja 2014.  
                                                                                                Josip Banović, dr. med. v.r.  
  

___________________________________________________________________________  
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 Na temelju članka 34. 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 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2014. godine, donijelo je   
 

 
ODLUKA O POVEĆANJU SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI PROGRAMA 

DJEČJEG VRTIĆA „DUGI RAT“ 

  
Članak 1. 

    Općinsko vijeće Općine Dugi Rat suglasno je da se povećaju iznosi 
sudjelovanja roditelja – korisnika usluga vrtića u cijeni programa dječjeg vrtića koje je 
zatražilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Dugi Rat“, Dugi Rat, Drage Ivaniševića 6 
svojim prijedlogom KLASA: 601-01/14-01/11, URBROJ: 2155-17-03-14-2 od 
24.01.2014. godine. 

Članak 2. 
 Troškovi sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića utvrđuju se kako 
slijedi:  

  

Naziv programa: Cijena: 

Program jaslica 715,00 kn  

10-satni program vrtića 605,00 kn 

  8-satni program vrtića 495,00 kn 

  6-satni program vrtića 385,00 kn 

  5-satni program vrtića 330,00 kn 
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Članak 3. 
 Cijene utvrđene u članku 2. ove Odluke primjenjuju se od 01. veljače 2014. 
godine.  

Članak 4. 
 Ova Odluka 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:                                                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-141-1                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 30. siječnja 2014.  
                                                                                                    Josip Banović, dr.med, v.r.  
 
 
__________________________________________________________________________  
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 Na temelju članka 214. stavak 2.  Zakona o vodama („Narodne novine“ broj: 153/09, 
63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Očitovanja Ministarstva poljoprivrede, Klasa: 325-01/13-
01/406, Urbroj: 525-12/0984-14-2, od 17. siječnja 2014. Godine  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 13. sjednici održanoj 05. ožujka  2014.  
godine , donijelo je slijedeću  
 
 

ODLUKU 
o nastavku izgradnje komunalnih vodnih građevina za     

odvodnju otpadnih voda naselja Duće u općini Dugi Rat  
 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka)  regulira se način i uvjeti financiranja 
nastavka izgradnje komunalnih vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda - sekundarne 
mreže na području naselja Duće u Općini Dugi Rat.  
  

Članak 2. 
 
 Izgradnju objekata iz članka 1. ove Odluke financiraju budući korisnici vodne usluge 
bespovratnim udruživanjem sredstava sa javnim isporučiteljem vodne usluge, što će biti 
regulirano posebnim pojedinačnim ugovorima o udruživanju.   
 Javni isporučitelj vodne usluge iz stavka 1. ovog članka  je trgovačko društvo za 
vodoopskrbu i odvodnju  „Vodovod“ d.o.o. Omiš.  
 Isto društvo time preuzima i ulogu Investitora na izgradnji objekata iz članka 1. ove 
Odluke. 
 

Članak 3.  
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 Budući korisnici vodne usluge odvodnje otpadnih voda, bespovratnim udruživanjem 
sredstava za izgradnju objekata iz članka 1. ove Odluke stječu pravo priključenja na 
izgrađene vodne građevine odvodnje otpadnih voda. 
 Priključenje iz st.1. ovoga članka izvesti će se u skladu sa Odlukom o priključenju na 
komunalne vodne građevine („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 
1/12) te Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (VODOVOD d.o.o. Omiš, srpanj 
2013.)  
  

Članak 4. 
 

Visina učešća u sufinanciranju izgradnje objekata iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se 
temeljem procijenjene visine investicije poštujući pri tom prvenstveno načelo solidarnosti 
među korisnicima vodnih usluga a što osigurava sukladnost visini sredstava koja su 
uplaćivali korisnici vodnih usluga u proračun općine Dugi Rat prije stupanja na snagu ove 
Odluke.  
  

Članak 5. 
 

  U smislu prethodnog članka visina učešća određuje se na slijedeći način:   
 1. za stambenu zgradu površine do 200 m² građevinske (bruto) površine, bez stanova 
kao posebnih dijelova nekretnine učešće iznosi 9.468,00 kn  
 2. za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m² građevinske (bruto) površine, bez 
stanova kao posebnih dijelova nekretnine, učešće iznosi 11.043,00 kn,  
 3. za stambenu zgradu površine preko 400 m² građevinske (bruto) površine bez 
stanova kao posebnih dijelova, učešće iznosi 15.375,00 kn,   
 4. Poslovne građevine koje obavljaju proizvodnu djelatnost, odnosno za poslovne 
prostore , učešće u sufinanciranju izgradnje objekata iz članka 1. ove Odluke iznosi 
razmjerno površini građevine ili prostora na slijedeći način:   
 a) Poslovne građevine i poslovni prostori za obavljanje proizvodne djelatnosti čija je 
površina do 200 m² plaćaju 12.000,00 kn   
 b) Poslovne građevine i poslovni prostori za obavljanje proizvodne djelatnosti čija je 
površina od 200 do 600 m² plaćaju 15.000,00 kn   
 c) Poslovne građevine i poslovni prostori za obavljanje proizvodne djelatnosti čija je 
površina od 600 do 2.000 m² plaćaju 22.000,00 kn   
 d) Poslovne građevine i poslovni prostori za obavljanje proizvodne djelatnosti čija je 
površina od 2.000 do 5.000 m² plaćaju 35.000,00 kn   
 e) Poslovne građevine i poslovni prostori za obavljanje proizvodne djelatnosti čija je 
površina veća od 5.000 m² plaćaju 45.000,00 kn   
 5. za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog 
obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale 
građevine društvene namjene, učešće iznosi 9.862,00 kn,   
 6. za zgrade/građevine športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, 
bazeni i sl.), učešće iznosi 15.375,00 kn,   
 7. za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i 
sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini, u iznosu od 9.075,00 kn,  
 8. za građevine koje se u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji 
mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja a prikladne su za priključenje, učešće 
iznosi 9.075,00 kn.  

 
Članak 6. 

 
Svakom budućem korisniku vodne usluge odvodnje otpadnih voda  koji će sa 

Isporučiteljem bespovratno udružiti sredstva  za  izgradnju  predmetnih objekata, Jedinstveni   
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upravni odjel Općine Dugi Rat izdati će obračun o visini sredstava koja udružuje, a temeljem 
evidencije o veličini nekretnine i kriterija iz članka 5. Ove Odluke.  
 

Članak 7. 
 
 Ovlašćuje se načelnik Općine Dugi Rat da temeljem ove Odluke sa odgovornom 
osobom Isporučitelja vodne usluge potpiše Sporazum o financiranju nastavka izgradnje 
komunalnih vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda naselja Duće. Potpisom ovog 
Sporazuma, prestaje važiti Ugovor o financiranju izgradnje vodnih građevina u općini Dugi 
Rat (klasa: UP/I 333-3/13-12/222) od 30. siječnja 2013. 
 

Članak 8.  
 
 Nadzor na provođenjem ove Odluke provodi ovlaštena osoba Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Dugi Rat koju odredi i ovlasti Općinski načelnik.  
 Za eventualni višak sredstava prikupljenih na način predviđen ovom Odlukom, Općina 
Dugi Rat se obvezuje da će isti vratiti na račun uplatitelja.  
 

Članak 9. 
 
 Donošenjem ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o troškovima priključka  na 
komunalne vodne građevine za odvodnju otpadnih voda („Službeni glasnik“ – službeno 
glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/12) 
 

Članak 10. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u „Službenom 
glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.  
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 021-05/14-01/                                                                            PREDSJEDNIK  
URBROJ: 2155/02-01-14-1                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat,  05. ožujka 2014.  
                                                                                                     Josip Banović, dr. med. v.r..   
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 ), a u svezi članka 
10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) , općinski načelnik donosi 
 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
za 2014. godinu 

  
I  
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„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 
 

 
 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat u 2014. godini izvršiti će se 
popuna sljedećih radnih mjesta: 
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, magistar struke ili stručni specijalist pravnog 
smjera, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, 
- referent-komunalni redar, srednja stručna sprema tehničke ili društvene struke, 1 
izvršitelj/ica na određeno vrijeme.  
 

II. 
  
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“-
službenom glasilu Općine Dugi Rat. 
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
Općinski načelnik 

 
 
 
KLASA: 022-05/14-01/05                                     OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-02-14-01              Jerko Roglić, dipl. ing. 
Dugi Rat, 10. siječnja 2014.      
 
 

 

 

  

 


