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 Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), 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 17. sjednici održanoj 29. 
svibnja 2014. godine, donijelo je slijedeću  
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE DUGI RAT   
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„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 
 

Članak 1. 
 
 U članku 8. iza stavka 1. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat 
(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 1/12) (u daljnjem tekstu: 
Odluka) dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:  
 „Iznimno od prethodnog stavka komunalni doprinos se može plaćati obročno ako je 
visina obračunatog komunalnog doprinosa za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i 
nadogradnju stambeno, poslovnog i drugog objekta  po izračunu iz članka 6. stavak 1. i 
članka 7. Odluke veća od 200.000,00 kn.  
 Obročno plaćanje iz prethodnog stavka vrši se na način da prvi obrok iznosi 50% od 
utvrđenog ukupnog komunalnog doprinosa iz članka 6. stavak 1. i članka 7. Odluke, odnosno 
u rješenju o komunalnom doprinosu prije izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu. 
Ostatak se plaća u 6 jednakih obroka koji dospijevaju svakog 10-tog u mjesecu za odnosni 
mjesec.  
 Obveznik komunalnog doprinosa dozvoljava Općini Dugi Rat upis prava hipoteke  na 
nekretnini koja je predmet komunalnog doprinosa radi osiguranja tražbine, koji će biti 
reguliran Ugovorom o osiguranju tražbine ovjerenim i solemniziranim kod Javnog bilježnika 
na trošak obveznika komunalnog doprinosa.“  
 Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.  
 

Članak 2. 
 
 Briše se stavak 3. članka 9. Odluke.  
 

Članak 3. 
 
 U stavku 1. članka 10. Odluke brišu se točke 5. i 7.  
 

Članak 4. 
 
 Iza članka 10. Odluke dodaje se novi članak, koji glasi:  
 

„Članak 10-a. 
 
 Investitori koji grade objekte koji za potrebe Općine Dugi Rat, kao i objekte od 
interesa za Općinu Dugi Rat oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa.  
 Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa iz prethodnog stavka 
donosi Jedinstveni ured Općine Dugi Rat.  
 Objekti koji su od posebnog interesa za Općinu Dugi Rat utvrđuje na prijedlog 
općinskog načelnika Općinsko vijeće posebnom odlukom.“  
 

Članak 5. 
 
 Članak 11. Odluke mijenja se i glasi:  
 „U smislu članka 36. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka Ustavnog suda 
RH, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda RH, 55/11 i 140/12) pravo na 
ustupanje građevinskog zemljišta bez naknade i komunalno opremanje imaju:  
 1. Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,  
 2. Članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,  
 3. HRVI iz Domovinskog rata od I do X skupine.“   
 

Članak 6. 
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„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

 
 
 Iza članka 11. Odluke dodaju se slijedeći članci koji glase:  
 

„Članak 11-a. 
 
 Pravo na komunalno opremanje građevinskog zemljišta imaju osobe iz članka 11. 
Odluke ako ostvaruju pravo na dodjelu stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja 
na istom stambenom objektu, kao i osobe koje nisu podnijele zahtjev za stambeno 
zbrinjavanje ako se u posebnom postupku utvrdi da bi imale to pravo o čemu potvrdu izdaje 
Ministarstvo nadležno za branitelje.  
 Pod komunalnim opremanjem građevinskog zemljišta u smislu prethodnog stavka 
podrazumijeva se:  
 1. Uređenje pristupne ceste, javne rasvjete i okoliša potrebnih za korištenje građevine 
na ustupljenom zemljištu,  
 2. Priključci i mreža za osiguranje priključaka i elektro priključak, priključak na 
vodovod i odvodnju, instalacije DTK (distributivne telefonske kanalizacije) te ako bude 
izgrađen na području općine Dugi Rat medij za grijanje – plin i/ili toplovod, priključci na iste.   
 

Članak 11-b. 
 
 Općina Dugi Rat je dužna u slučajevima iz stavka 2. članka 11-a Odluke snositi 
troškove komunalnog doprinosa, odnosno vratiti isti za odgovarajuću BRT (bruto razvijenu 
površinu).  
 

Članak 11-c. 
 
 Osobe iz članka 11. ove Odluke oslobađaju se dijela komunalnog doprinosa za 
razliku od:  
 1. za samca – 98,00 m³  
 2. za dvočlanu obitelj – 126,00 m³  
 3. za tročlanu obitelj – 168,00 m³ 
 4. za četveročlanu obitelj – 196,00 m³  
 5. za peteročlanu obitelj – 224,00 m³.  
 Za svakog daljnjeg člana obitelji dodatnih 28,00 m ³.  
 Razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa osobe iz članka 11. ove Odluke 
plaćaju po obračunu izvršenom na temelju članka 6. i 7. ove Odluke.“  
 

Članak 7. 
 
 Iza članka 15. Odluke dodaje se novi članak koji glasi:  
 

„Članak 15-a. 
 
 Djelomično se mogu osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa civilni invalidi, 
invalidi rada, osobe sa tjelesnim oštećenjima u slijedećim slučajevima:  
 1. 100% invalidi i osobe sa 100% tjelesnim oštećenjem oslobađaju se za 50% od 
utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa,  
 2. 70% invalidi i osobe za 70% tjelesnim oštećenjem oslobađaju se za 40% od 
utvrđenog komunalnog doprinosa,  
 3. 50% invalidi i osobe sa 50% tjelesnim oštećenjem oslobađaju se za 30% od 
utvrđenog komunalnog doprinosa.  
 Obveznici invalidi moraju priložiti dokaz od nadležnog tijela kojim dokazuju invalidnost 
ili tjelesno oštećenje.   
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 Rješenje o utvrđivanu prava na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat po 
prethodnoj suglasnosti općinskog načelnika.“ 
 

Članak 8. 
 
 Članak 16. Odluke mijenja se i glasi:  
 „U slučajevima potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog 
doprinosa iz članka 10, 10-a, 11, 11-b, 11-c i 15-a ove Odluke, sredstva potrebna za 
izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu osiguravaju se u proračunu Općine Dugi Rat iz sredstava 
poreznih prihoda.“   
 

Članak 9. 
 
 Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat da sastavi pročišćeni tekst 
Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat koji će uz odredbe ove Odluke sadržavati 
i odredbe Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno 
glasilo Općine Dugi Rat, broj: 1/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu Općine Dugi Rat, donijetoj na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat 
održanoj 30. siječnja 2014. godine.  
 Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat da u „Službenom glasniku“ – 
službenom glasilu Općine Dugi Rat objavi pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu 
Općine Dugi Rat iz prethodnog stavka.  
 

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: 2155/02-01-14-1                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 29. svibnja 2014.   
                                                                                             Josip Banović, dr. med. v.r.    

___________________________________________________________________________ 
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 Temeljem 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 17. sjednici, održanoj 29. svibnja 2014. godine, donijelo je slijedeću  
 

 
ODLUKU 

o pristupanju Općine Dugi Rat 
u Udrugu LAG  Jadro 

 
 Općina Dugi Rat pristupa Ugovoru o osnivanju udruge LAG JADRO sa ostalim 
jedinicama lokalne samouprave.  
 Općinu Dugi Rat u udruzi će zastupati općinski načelnik ili osoba koju on opunomoći  
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 Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o uključivanju Općine Dugi Rat 
u Lokalnu akcijsku grupu (LAG) koju je donijelo Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 12. 
prosinca 2013. godine.  
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
KLASA:                                                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-14-1                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 29. svibnja 2014.  
                                                                                                  Josip  Banović, dr.med. v.r.       

 

___________________________________________________________________________  
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 Temeljem 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 17. sjednici, održanoj 29. svibnja 2014. godine, donijelo je slijedeću  

 

 
ODLUKA  

o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i  
spašavanja na području općine Dugi Rat 

u 2013. godini  
 
 
 Usvaja se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dugi Rat u 
2013. godini u predloženom tekstu.  
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat da usvojeni dokument objavi 
u „Službenom glasniku“ – Službenom glasilu Općine Dugi Rat.  
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
KLASA:                                                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-14-1                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 29. svibnja 2014.  
                                                                                                  Josip  Banović, dr.med. v.r.       

 

___________________________________________________________________________  
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 Temeljem 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 17. sjednici, održanoj 29. svibnja 2014. godine, donijelo je slijedeću  
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ODLUKA 

o usvajan ju Smjernica za organizaciju i  
razvoj sustava zaštite i spašavanja 

na području općine Dugi Rat u 2014. godini  
 
 Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavana na 
području općine Dugi Rat u 2014. godini, u predloženom tekstu.  
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat da usvojeni dokument objavi 
u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.   
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
KLASA:                                                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-14-1                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 29. svibnja 2014.  
                                                                                                  Josip  Banović, dr.med. v.r.       

___________________________________________________________________________  
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 Temeljem 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 17. sjednici, održanoj 29. svibnja 2014. godine, donijelo je slijedeću  

 

 
ODLUKA  

o usvajanju Provedbenog plana zaštite od  
požara na području općine Dugi Rat  

za 2014. godinu 
 
 Usvaja se Provedbeni plan uređenja zaštite od požara na području općine Dugi Rat 
za 2014. godinu, u predloženom tekstu.  
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat da usvojeni dokument objavi 
u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.  
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
KLASA:                                                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-14-1                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 29. svibnja 2014.  
                                                                                                  Josip  Banović, dr.med. v.r.       
 

___________________________________________________________________________  
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Temeljem 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 17. sjednici, održanoj 29. svibnja 2014. godine, donijelo je slijedeću  

 
ODLUKA  

o usvajanju Plana operativne primjene 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 
u 2014. godini na području općine Dugi Rat  

 
 Usvaja se Plan operativne primjene aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području općine Dugi Rat, u predloženom 
tekstu.  
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat da usvojeni dokument objavi 
u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.  

 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
KLASA:                                                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-14-1                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 29. svibnja 2014.  
                                                                                                  Josip  Banović, dr.med. v.r.       

___________________________________________________________________________  
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 Temeljem 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 17. sjednici, održanoj 29. svibnja 2014. godine, donijelo je slijedeću  

 
ODLUKU 

o godišnjem obračunu proračuna 
Općine Dugi Rat za 2013. godinu 

 
I 

 
 Prihvaća se izvješće o godišnjem obračunu proračuna Općine Dugi Rat za 2013. 
godinu u tekstu koji je pripremljen za ovu sjednicu Općinskog vijeća, a koji se smatra 
sastavnim dijelom ove Odluke.  
 

II 
 
 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 
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KLASA:                                                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-14-1                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 29. svibnja 2014.  
                                                                                                  Josip  Banović, dr.med. v.r.       

___________________________________________________________________________  
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 Temeljem 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 17. sjednici, održanoj 29. svibnja 2014. godine, donijelo je slijedeću  

 
O D L U K U  

o raspodjeli rezultata iz 2013. godine 
 
 
 Ostvareni višak prihoda u 2013. godini bit će korišten za održavanje ili nabavku 
nefinancijske imovine u 2014. godini osim prikupljenih  sredstava od komunalnog doprinosa 
koja se nisu namjenski utrošila tijekom 2013. godine koja će se u skladu sa člankom 30. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) namjenski utrošiti a sve u skladu sa 
višegodišnjim Planovima izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Dugi Rat.  

 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
KLASA:                                                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-14-1                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 29. svibnja 2014.  
                                                                                                  Josip  Banović, dr.med. v.r.       

 

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 


