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Općinsko vijeće 
 

  1.  Rješenje o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone…………1 

   

_____________________________________________________________________________ 
 
                     1. 

 
Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, 

broj 02/18 i 2/20) te članka 6. stavka 2. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke 

sezone na području Općine Dugi Rat u 2020. godini („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi 

Rat, broj 15/19 i 6/20) na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 45.  sjednici 

održanoj 20. srpnja 2020. godine donosi 

 

RJEŠENJE 

 o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone  

 

1. Izvođenje radova na sanaciji i osiguranju magistralnog cjevovoda u mjestu Krilo Jesenice, investitora 

„Vodovod d.o.o. Omiš“ iz Omiša, Četvrt Vrilo 6, izuzima se od privremene zabrane izvođenja 

građevinskih radova tijekom turističke sezone od 23. srpnja do 30. srpnja 2020. godine.  

2. Ovo Rješenje primjenjuje se od dana 23. srpnja 2020. godine. 

3. Za vrijeme izvođenja radova investitor iz točke 1. dužan je pridržavati se odredbi članka 19. stavka 1. 

Odluke o javnom redu i miru na području Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo 

Općine Dugi Rat, broj 2/07). 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 
Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone na području Općine Dugi Rat u 

2020. godini („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 15/19 i 6/20) privremeno se 

zabranjuje izvođenje radova i to svih zemljanih radova i svih radova na izgradnji konstruktivnih dijelova 

građevine za vrijeme turističke sezone odnosno od 20. lipnja do 15. rujna u vremenu od 00,00 do 24,00 

sati. 
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U slučaju izvođenja radova u iznimnim situacijama odluku o izuzimanju od privremene zabrane donosi 

Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.  

U ovom slučaju investitor izvodi hitne radova na popravcima objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

koji se javljaju nenadano i kojima se sprečavaju posljedice po život i zdravlje ljudi, kao i veća oštećenja na 

nekretninama, za koje radove predviđene člankom 6. stavak 1. točke 3. Odluke rješenje o izuzimanju od 

privremene zabrane donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika. 

Kao što je i naveo investitor, radovi na sanaciji i osiguranju vodoopskrbnog cjevovoda nužni su radovi koji 

se moraju izvesti bez odgode, jer odgađanjem istih dovodi se u pitanje ispravnost samog cjevovoda 

obzirom da se isti nalazi na utvrđenom klizištu i kao takav predstavlja potencijalnu opasnost za stambene 

objekte ispod cjevovoda kao i samu državnu cestu D8. Budući da je riječ o nužnim radovima na popravku 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nije ih moguće odgoditi, dozvoljava se izvođenje istih u 

vremenu kako je to navedeno u točci 1. izreke ovog rješenja.  

Uvažavajući navedeno, donosi se gornje Rješenje. 

 

 

Pouka o pravnom lijeku 

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može u roku od 30 dana od dana 

dostave pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. 
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