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Postupak stavljanja izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

1. Podatci o objavi i trajanju javne rasprave  
1.1. Mjesto održavanja javne rasprave  
Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine 
Dugi Rat, broj 7/12 i 7/18) izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama 
Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133 u Dugom Ratu. 

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana  
Javni uvid u prijedlog plana održan je od 23. siječnja do 1. veljače 2023.  

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja  
Javno izlaganje u javnoj raspravi održano je 1. veljače 2023. u 12.00h u prostorijama Općine Dugi 
Rat.  

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana  
Primjedbe na izloženi prijedlog Odluke mogu se davati do datuma zaključenja javne rasprave, 1. 
veljače 2023. 

2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti 
o javnoj raspravi  
Nositelj izrade je, sukladno članku 90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19), nadležnim javnopravnim tijelima 29. kolovoza 2022. uputio poziv za dostavljanje 
zahtjeva u postupku stavljanja Odluke o donošenju plana izvan snage.  
Javnopravna tijela nisu dostavila nikakve zahtjeve. 
 
Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja prijedloga Odluke poslane su 18. siječnja 2023. 
na slijedeće adrese: 

1. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split    
2. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb 
3. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera  Boškovića 22, 21000 Split 
4. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 
5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb 
6. Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 10000 Zagreb 
7. HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 

21000 Split 
8. „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš 
9. „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš 
10. MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split 
11. MUP; Ravnateljstvo civilne zaštite; Područni ured civilne zaštite Split; Moliških Hrvata 1, 21000 Split 
12. Zavod za prostorno uređenje Splitsko Dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split 
13. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split 
14. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i 

zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split 
 
U tijeku javne rasprave javnopravna tijela nisu dostavila mišljenja o prijedlogu Odluke o stavljanju 
izvan snage Odluke o donošenju plana. 

 
Sukladno stavku 4. članka 101. ZPU ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku određenom 
za javnu raspravu smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog izrađen u skladu s danim 
zahtjevima. Slijedom navedenog, smatra se da su tijela koja su dala zahtjeve za izradu a nisu dala 
mišljenje o prihvaćanju tih zahtjeva, suglasna s prijedlogom. 
 
 





PRILOZI IZVJEŠĆU O JAVNOJ RASPRAVI

15.07.2022.

Mišljenje UO za zaštitu okoliša SDŽ na nacrt odluke o izradi plana 21.07.2022.

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage odluke o donošenju plana 03.08.2022.

Obavijest o izradi plana na mrežnoj stranici MGiPU 29.08.2022.

Poziv javnopravnim tijelima za dostavljanje zahtjeva za izradu plana 29.08.2022.

Potvrde o slanju poziva javnopravnim tijelama za dostavljanje zahtjeva za izradu plana 29.08.2022.

16.01.2023.

Posebna obavijest o javnoj raspravi za nadležna javnopravna tijela 16.01.2023.

Posebna obavijest o javnoj raspravi za nadležna javnopravna tijela - ispravak 18.01.2023.

Potvrde o slanju posebnih obavijesti o javnoj raspravi 18.01.2023.

Obavijest o javnoj raspravi u dnevnom tisku 18.01.2023.

Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici MPGI 16.01.2023.

Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici Općine 18.01.2023.

Zapisnik javnog izlaganja u javnoj raspravi 01.02.2023.

06.02.2023.

Zahtjev za mišljenje UO za zaštitu okoliša SDŽ na odluku o pokretanju postupka 
stavljanja izvan snage odluke o donošenju plana

Zaključak o upućivanju u javnu raspravu prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage 
odluke o donošenju plana

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage odluke o 
donošenju plana
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       Dugi Rat, 04. kolovoza 2022. 

Izdaje: Općina Dugi Rat 
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4. 

Na temelju članaka 86., 87. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 27. Statuta 

Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) po prethodno pribavljenom mišljenju 

Splitsko – dalmatinske županije; Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša 

(Klasa351-02/22-0004/0088, Urbroj: 2181/1-10/14-22-0002 od 21. srpnja 2022.) danom temeljem članka 86. stavka 3. 

Zakona o prostornom uređenju i članka 66. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) Općinsko 

vijeće Općine Dugi Rat na 14. sjednici održanoj 03. kolovoza 2022. donosi 
 

ODLUKU 
o provođenju postupka stavljanja izvan snage odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone 

Dalmacija s lukom nautičkog turizma 
 

Pravna osnova za donošenje Odluke 
Članak 1. 

Donosi se Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s 

lukom nautičkog turizma („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 7/12 i 7/18; u daljnjem tekstu: Plan). 

Odluka se donosi temeljem članaka 86., 87., 89. i 113. ZPU. 
 

Ocjena stanja u obuhvatu Plana 
Članak 2. 

Plan obuhvaća područje bivše tvornice „Dalmacija“ i drugih gospodarskih sadržaja na poluotoku južno od središta Dugog 
Rata. Područje je sa sjeverne i istočne strane omeđeno trasom državne ceste D8 a s južne i zapadne strane morem.  
 

Razlozi za ukidanje Plana 
Članak 3. 

Planom je predviđena izgradnja turističkog naselja, hotela i luke nautičkog turima. Općinsko vijeće je Plan usvojilo 03. 
rujna 2012. godine. S obzirom da u desetogodišnjem razdoblju nije bilo nikakvih aktivnosti na realizaciji projekta: nisu 
izrađeni projekti niti su zatražene bilo kakve dozvole zaključuje se da se projekt, onakav kakav je predviđen Planom, neće 
realizirati.   
Na izgradnji turističkih sadržaja nije bilo nikakvih aktivnosti dok s druge strane postoji interes za realizaciju drugih 
sadržaja na ovoj lokaciji no predloženi gospodarskih i poslovnih projekti se ne uklapaju u Planom određene namjene.  
Stoga se pokreće postupak stavljanja Plana izvan snage. 
S obzirom da je riječ o neizgrađenom području za kojega je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Prostornom planu 
Splitsko – dalmatinske županije obavezna izrada urbanističkog plana uređenja ista će se započeti kada se riješe vlasnički 
i drugi sporni odnosi u području obuhvata, te kada se preciznije utvrdi program namjena i raspon sadržaja koji će se 
planirati u ovom prostoru.  

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u postupku stavljanja plana izvan 

snage 
Članak 4. 

U postupku stavljanja plana izvan snage sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela: 
1. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split    
2. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb 
3. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera  Boškovića 22, 21000 Split 
4. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 
5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb 
6. Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 10000 Zagreb 
7. HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split 
8. „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš 
9. „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš 
10. MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split 
11. MUP; Ravnateljstvo civilne zaštite; Područni ured civilne zaštite Split; Moliških Hrvata 1, 21000 Split 
12. Zavod za prostorno uređenje Splitsko Dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split 
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13. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split 
14. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 

21000 Split 
 

 

 

 

 

Rokovi za provedbu postupka 
Članak 5. 

Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku javnopravnim tijelima iz prethodnog članka s pozivom tijelima da daju zahtjeve u 
postupku stavljanja Plana izvan snage u roku 15 dana od dana zaprimanja poziva. Ukoliko javnopravna tijela ne dostave 
svoje zahtjeve u tom roku, smatrat će se da ih nemaju. 
Nositelj izrade obavijestit će javnost o početku izrade Plana u razdoblju 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
O stavljanju Odluke o donošenju plana izvan snage provest će se javna rasprava u trajanju 10 dana, sukladno članku 98. 
ZPU. 
 

Izvori financiranja 
Članak 6. 

Provedba postupka stavljanja UPU-a izvan snage financirat će iz proračuna Općine Dugi Rat. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u u Službenom glasilu. 
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 350-01/22-01/01 PREDSJEDNIK 

URBROJ:2181-22-1/1-22-3 OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Dugi Rat, 03. kolovoza 2022. Frane Marčić 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 







































REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

KLASA: 350-03/23-01/02 
URBROJ: 2181-22-02/1-23-1 
Dugi Rat, 16. siječnja 2023.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novi-
ne“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) općinski načelnik Općine 
Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

Odluka o stavljanju izvan snage odluke o donošenju Urbanistič-
kog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog 

turizma

Javna rasprava o prijedlogu odluke o stavljanju plana izvan snage 
trajat će 10 dana, od 23. siječnja 2023. do 01. veljače 2023.
Urbanistički plan uređenja i Odluka o stavljanju odluke o donošenju 
plana izvan snage su u toku javne rasprave stavljeni na javni uvid u 
Općini Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 
15.00 sati.
Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje prijedloga 
plana u Općini Dugi Rat 01. veljače 2023. u 12:00 sati.
Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na 
slijedeći način:
• Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
• Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaga-
nju 01. veljače 2023.
• Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat. Krajnji rok za 
zaprimanje pismenih primjedbi je 01. veljače 2023. do 15 sati. 

Općinski načelnik Općine Dugi Rat:
Tonči Bauk dipl.ing.









ZAPISNIK 
 

javnog izlaganja u javnoj raspravi o prijedlogu stavljanje izvan snage Odluke o 

donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog 

turizma 

 
 
 

Trajanje javne rasprave: od 23. siječnja 2023. do 1. veljače 2023. godine. 
 
 

Javno izlaganje u javnoj raspravi održano je 1. veljače 2023. u 12.00 sati u prostorijama općinske 

vijećnice u Općini Dugi Rat. 
 

Na javnom izlaganju su nazočni:  

 

Tonči Bauk, načelnik Općine Dugi Rat 

 

Frane Marčić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Dugi Rat 

 

Pave Tomić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat 

 

Ivan Mucko, stručni izrađivač 

 

Posebne obavijesti o javnoj raspravi i javnom izlaganju upućene su javnopravnim tijelima 18. 

siječnja 2023. 

 

Obavijest o održavanju javne rasprave i javnog izlaganja objavljena je u listu “Slobodna 

Dalmacija” 18. siječnja 2023. 

 

Obavijest o održavanju javne rasprave i javnog izlaganja objavljena je Ministarstva graditeljstva, 

prostornog uređenja i državne imovine 16. siječnja 2023. te na na mrežnim stranicama Općine 

Dugi Rat 18. siječnja 2023. 

 

Pozivu na javno izlaganje nisu se odazvali predstavnici pozvanih javnopravnih tijela. 

Pozivu na javno izlaganje nisu se odazvale niti fizičke osobe niti pravne osobe. 

 

S obzirom na to da se pozivu na javno izlaganje nitko nije odazvao nije bilo potrebe za davanjem 

bilo kakvih obrazloženja te je javno izlaganje zaključeno u 13:00 sati. 

 

 
Zapisnik sastavio: 

 
Ivan Mucko ovlašteni arhitekt urbanist 

 











REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-02-01 10:46:53
Podaci od: 2022-02-01

D004

Elektronički zapis
Datum: 01.02.2022

Stranica: 3 od 4

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

Upise u glavnu knjigu proveli su:
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29.06.2017
02.07.2018
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24.06.2021

Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
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elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

8
8
8

8
8
8
8

8
8

*          -
*          -
*          -

*          -
*          -
*          -
*          -

*          -
*          -

dizajn novih medija (multimedija)
izrada i održavanje web stranica
tiskanje novina, časopisa i drugih periodičnih 
publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i 
glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih
karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih 
tiskanih oglasa i drugih tiskanih komercijalnih 
publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih 
materijala tiskanih, pomoću knjigotiska, ofseta, 
fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih 
tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, 
računalnih pisača
priprema i izrada tiskarske forme
kupnja i prodaja robe
pružanje usluga u trgovini
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i 
inozemnom tržištu
zastupanje inozemnih tvrtki
pružanje usluga informacijskog društva



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-02-01 10:46:53
Podaci od: 2022-02-01

D004

Elektronički zapis
Datum: 01.02.2022

Stranica: 4 od 4

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički 
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00eZe-ivvJ5-knmUO-gKvBQ-GejFa
Kontrolni broj: 4NfEO-vEdaW-Dd2Tr-P3Xmx

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici 
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument 
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih 
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog 
registra u iznosu od 5.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.
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