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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 i 3/13), a u svezi članka 10. i 10.a Odluke o 
komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, 
broj 14/14 – pročišćeni tekst), na prijedlog općinskog načelnika, općinsko vijeće Općine Dugi 
Rat na svojoj 40. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine, donosi 
 

 
ODLUKU O OSLOBAĐANJU OPĆINE DUGI RAT OD PLAĆANJA KOMUNALNOG 

DOPRINOSA 
 

I. 
 

  Općina Dugi Rat kao investitor oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa u 
predmetu izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene - 
vatrogasni dom, na kat.čest.zem. 2418 k.o. Duće, a sukladno glavnom projektu zajedničke  
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oznake ZOP VD-116/13 od 04.2015. godine, glavni projektant Viktor Pirović, dipl.ing.arh., broj 
ovlaštenja A 1590 (STUDIO FRADRIGO d.o.o. iz Omiša, D. Ivaniševića 1). 
 

II. 
 

  Gradnja vatrogasnog doma navedenog u prethodnom stavku predstavlja objekt javne i 
društvene namjene koji je od posebnog interesa za Općinu Dugi Rat, a u smislu odredbe članka 
10.a stavak 1. i 3. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat. 

 
III.  
 

 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: 021-05/16-01/01                   PREDSJEDNIK  
URBROJ: 2155/02-01-16-1     OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 18. veljače 2016.          
       Drago Klarić 
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Na temelju odredbe članka 79. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 
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 svojoj 40. 
sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine,    donosi sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

 1. Utvrđuje se da po prestanku obnašanja nespojive dužnosti (zamjenik općinskog 
načelnika), sa danom 07. siječnja 2016. godine, Damir Ivanišević na temelju prestanka 
mirovanja mandata nastavlja s obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Dugi Rat. 
 

2. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi 
Rat.  
  

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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                                                                                                                     Drago Klarić 
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Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) 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 svojoj 41. sjednici održanoj dana 03. 
ožujka 2016. godine, donosi 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE 
DUGI RAT 

 
Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi 
Rat, br. 14/14 – pročišćeni tekst) članak 8. mijenja se i glasi:  
 „Komunalni doprinos plaća se jednokratno u roku od 15 dana od dana konačnosti 
rješenja o komunalnom doprinosu. 
 Iznimno, na pisani zahtjev obveznika plaćanja, za iznose obračunatog komunalnog 
doprinosa počev od 200.000,00 kuna pa do 499.999,99 kuna, može se odobriti obročno 
plaćanje na način da prvi obrok iznosi 50% od ukupno utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa 
i koji se plaća po konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu, dok se ostatak iznosa plaća u 
šest (6) jednakih mjesečnih obroka koji dospijevaju svakog 10-og u mjesecu za odnosni mjesec, 
počev od prvog narednog mjeseca po uplati prvog obroka. 
 Iznimno, na pisani zahtjev obveznika plaćanja, za iznose obračunatog komunalnog 
doprinosa počev od 500.000,00 kuna, može se odobriti obročno plaćanje na način da prvi obrok 
iznosi 50% od ukupno utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa i koji se plaća po konačnosti 
rješenja o komunalnom doprinosu, dok se ostatak iznosa plaća u dva (2) jednaka obroka u roku 
od dvije (2) naredne godine od konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.  
 U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa, obveznik komunalnog doprinosa 
dozvoljava Općini Dugi Rat upis prava hipoteke na nekretnini koja je predmet komunalnog 
doprinosa, odnosno na kojoj će se graditi objekt ili na nekoj drugoj nekretnini u vlasništvu 
obveznika, a čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od iznosa obveze komunalnog 
doprinosa. U tom slučaju obveznik i Općina će sklopiti Ugovor o osiguranju tražbine. Ugovor se 
sastavlja i solemnizira o trošku obveznika komunalnog doprinosa.“ 
 

Članak 2. 
 Članak 9. mijenja se i glasi:  
 „Visina i način plaćanja iznosa komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem kojeg donosi 
Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat. 
 U slučaju da je obveznik odustao od gradnje ili nije započeo sa gradnjom u zakonom 
propisanom roku, što se navodi u aktu o gradnji, nema pravo na povrat uplaćenog iznosa 
komunalnog doprinosa.“ 
  Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – 
službenom glasilu Općine Dugi Rat. 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/16-01/01 PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-16-2      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat, 03. ožujka 2016.     
    Drago Klarić 
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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 i 3/13), a na prijedlog općinskog načelnika po 
traženju Hrvatskih voda, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na svojoj 41. sjednici održanoj dana 
03. ožujka 2016. godine, donosi 
 

O D L U K U 
O DAVANJU SUGLASNOSTI  

NA VARIJANTU SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA AGLOMERACIJE DUGI RAT  
(Projekt zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području 2, Zajam 7640/HR, Ugovor: 

HV/QCBS/DR – C2) 
 

I. 
 

  Općina Dugi Rat kao partner u Projektu zaštite od onečišćenja voda u priobalnom 
području 2-Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Dugi Rat suglasna je sa 
predloženom varijantom br. 4. definiranom i detaljno opisanom u radnoj verziji studije 
izvodljivosti i prezentiranoj od strane predstavnika konzultanata i Hrvatskih voda na radnom 
sastanku u Općinskoj vijećnici održanom dana 15. veljače 2016. godine. 
 Predložena varijanta 4. iz prethodnog stavka predviđa zasebni uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda, sa prethodnim stupnjom pročišćavanja, smješten na lokaciju koja će se odlukom 
Općinskog vijeća naknadno odrediti.  
  

II. 
 

Suglasnost iz prethodne točke neophodna je kako bi izrađivač studije nastavio sa 
daljnjom razradom tehničkih rješenja. 
  

III.  
 

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

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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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 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na svojoj 
41. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2016. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o razrješenju članova Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat 
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I. 
 

  U Socijalnom vijeću Općine Dugi Rat razrješuju se: 
 - JOSIP BANOVIĆ, dr.med. i 
 - DRAGO KLARIĆ, mag.ing.aedif.. 
  

II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ - 
službenom glasilu Općine Dugi Rat.  
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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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 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na svojoj 
41. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2016. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o imenovanju članova 

Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat 
 

Članak 1. 
 

  U Socijalno vijeće Općine Dugi Rat imenuju se: 
 - DIJANA ERCEGOVIĆ i 
 - FRANE MARČIĆ. 
  

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ - 
službenom glasilu Općine Dugi Rat. 
  

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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Dugi Rat, 03. ožujka 2016.      
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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, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 
137/15), 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 
utvrđuje 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
za 2016. godinu 
(kratkoročni plan) 

 
I. 

 Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Općine Dugi 
Rat za 2016. godinu (dalje: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu 
tijekom 2016. godine.  
 

II. 
 

Plan prijma sadrži: 
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom 

pogonu, 
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2016. godinu, 
- planirani broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.  
 

     III.  
 U Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Dugi Rat sistematizacijom 
radnih mjesta predviđeno je 9 službeničkih mjesta od kojih su popunjena 4 mjesta i predviđeno 
je 6 namješteničkih mjesta od kojih su sva popunjena. 

IV. 
 U 2016. godini planira se prijam u službu 3 službenika na neodređeno vrijeme i to: 
- pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj 
- referent-komunalni redar – 1 izvršitelj 
- upravitelj/ica Vlastitog pogona – 1 izvršitelj. 
 

V. 
 

 U 2016. godini planira se prijam 3 polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od 12 mjeseci temeljem Nacionalnog plana za 
poticanje zapošljavanja – 1 polaznik s visokom stručnom spremom (VSS) i 2 polaznika s višom 
stručnom spremom (VŠS). 

VI. 
 Ovaj Plan stupa na osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku“-
službenom glasilu Općine Dugi Rat. 
 
 
KLASA: 022-05/16-01/02                                      OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-02-16-01            
Dugi Rat, 07. siječnja 2016.         Jerko Roglić, dipl.ing. 
 
 
 
 

  

 

 

 


