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1.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 27. Statuta
Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine
Dugi Rat na 53. sjednici održanoj 04. ožujka 2021. donosi

ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke Krilo
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Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje plana
Urbanistički plan uređenja luke Krilo (dalje u tekstu: Plan) objavljen je u Službenom glasniku - službenom glasilu
Općine Dugi Rat broj 08/14.
Općina pristupa izradi izmjena i dopuna UPU temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).
Članak 2.
Obuhvat plana
Planom je obuhvaćeno lučko područje luke otvorene za javni promet županijskog značaja Krilo – Jesenice,
građevinsko područje naselja između lučkog područja i državne ceste D8 te uređeni obalni pojas istočno od lučkog
područja.
Članak 3.
Ocjena stanja u obuhvatu plana
U obuhvatu plana izgrađena je luka otvorena za javni promet županijskog značaja Krilo – Jesenice. Izrađena je
dokumentacija za rekonstrukciju luke sukladno kojoj će se izvoditi radovi u lučkom području.
Građevinsko područje između lučkog područja i državne ceste D8 većinom je izgrađeno te su planom određeni uvjeti
za rekonstrukciju, dogradnju, zamjensku gradnju i novu gradnju.
U istočnom dijelu obuhvata zadržava se postojeće uređena plaža.

Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta prostornog plana
Izmjenama i dopunama plana će se na površini uređenog obalnog pojasa u istočnom dijelu obuhvata omogućiti da
se zadrži postojeći objekat u sadašnjim gabaritima na kat.čest. 8850/3 i 5206 k.o. Jesenice.
Članak 5.
Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana
Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge.

Članak 6.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Stručna rješenja plana izradit će stručni izrađivač plana.

Članak 7.
Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana
Izmjena UPU izradit će se na katastarskim planovima dopunjenim topografskim podacima na kojima je izrađen
važeći UPU.
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Članak 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
S obzirom da se izmjenama i dopunama Plana smanjuje područje njegovog obuhvata te da će se područje koje je
isključeno iz obuhvata riješiti Urbanističkim planom uređenja Sumpetar – Kosovac u izradi plana sudjelovat će
sljedeća javnopravna tijela:
1.
2.
3.
4.
5.

Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb
Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split

Članak 9.
Rokovi za izradu plana
Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU.
Nositelj izrade će po objavi odluke o izradi plana obavjestiti javnost o izradi plana na mrežnoj stranici Općine i kroz
informacijski sustav prostornog uređenja. (čl. 88.)
Odluka o izradi plana dostavit će se Zavodu sukladno članku 88. ZPU
Nositelj izrade će nadležnim javnopravnim tijelima dostaviti odluku o izradi plana s pozivom da mu u roku od 15 dana
dostave zahtjeve za izradu plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. (čl. 89.)
Po isteku ovog roka izrađivač će izraditi nacrt prijedloga plana i dostaviti ga nositelju izrade.
Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana i provesti javnu raspravu.
Javna rasprava o prijedlogu plana lokalne razine objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama
Ministarstva i Općine. (čl. 96.)
Nositelj izrade dostavit će obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnom
odboru. (čl. 97.)
Prijedlog plana stavit će se na javni uvid u prostorijama Općine i na mrežnim stranicama Općine. (čl. 98.)
Javna rasprava trajat će 30 dana. (čl. 98.)
U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat će javno izlaganje prijedloga plana.
Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju
danih zahtjeva. Ako javnopravna tijela ne dostave mišljenje u toku javne rasrpave smatrat će se da su suglasna s
prijedlogom plana. (čl. 101.)
Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj
raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana i dostaviti ga načelniku Općine radi utvrđivanja konačnog prijedloga plana.
Nacrt konačnog prijedloga plana stavit će se na uvid na mrežnim stranicama Općine i MPGI, a izvješće o javnoj
raspravi na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine i MPGI. (čl. 102.)
Nositelj izrade će utvrditi konačni prijedlog plana. (čl. 105.)
Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
radi davanja suglasnosti. (čl. 108.).
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Po dobivanju suglasnosti MPGI nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana Općinskom vijeću na donošenje, o
čemu će uputiti pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno
djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

Članak 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 Plana u području njegovog obuhvata odobrenja za građenje će se izdavati sukladno
važećem Planu (Službeni glasnik - službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 08/14).

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

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenom glasilu.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 350-02/21-01/01
URBROJ: 2155/02-01/1-21-3
Dugi Rat, 04. ožujka 2021.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

_____________________________________________________________________________________________
2.

Na temelju članka 27., a u svezi članka 7. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 53. sjednici održanoj dana 04.
ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli osobne nagrade za 2020. godinu
gdinu Dragi Čopac

I.
Gosp. DRAGI ČOPAC dodjeljuje se osobna nagrada za 2020. godinu zbog nesebičnog zalaganja
i aktivnog angažmana svojim društvenim i humanitarnim radom, te požrtvovnim radom na groblju kao i
sudjelovanju u različitim radnim akcijama na području Općine Dugi Rat.
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II.
Imenovanom iz točke I. ove Odluke osim priznanja isplatiti će se i dio nagrade u novcu i to u iznosu
od 2.500,00 kn.

III.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom
glasilu Općine Dugi Rat.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/ 19
URBROJ: 2155/02-01/1-21-1
Dugi Rat, 04. ožujka 2021.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Bernardin Petrić
______________________________________________________________________________________
3.
Na temelju članka 27., a u svezi članka 7. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 53. sjednici održanoj dana 04.
ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli nagrade za životno djelo za 2020. godinu
dr. Senki Čudina

I.
Dr. SENKI ČUDINA dodjeljuje se nagrada za životno djelo za 2020. godinu - kao osobi koja je
svojim dugogodišnjim i predanim radom dala izuzetan doprinos u području zdravstva i medicinske skrbi te
nesebičnog angažmana u radu društvenih struktura, kulture, obrazovanja i političkog života Općine Dugi
Rat.
II.
Imenovanoj iz točke I. ove Odluke osim plakete isplatiti će se i dio nagrade u novcu i to iznos od
5.000,00 kn.
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III.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom
glasilu Općine Dugi Rat.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/20
URBROJ: 2155/02-01/1-21-1
Dugi Rat, 04. ožujka 2021.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Bernardin Petrić

_____________________________________________________________________________________
4.
Temeljem članka 17. st. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br.,
82/15, 118/18 i 31/20), članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine
Dugi Rat broj 02/2018) na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat i Načelnika Općine Dugi
Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 53. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2021. godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2020. GODINI
I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE U 2021. GODINI
UVOD
Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju
na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i
spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 17. st. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 82/15, 118/18 i 31/20) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite, donose smjernice za
organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge
poslove civilne zaštite utvrđene zakonom.
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 STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Operativne snage civilne zaštite u sklopu obavljanja redovitih djelatnosti planiraju mjere i
poduzimaju aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i veće nesreće te su
iste snage dužne prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti postojećim okolnostima u slučaju nastanka
katastrofe i veće nesreće.
Analizirajući stanje sustava civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat ustvrdio je da je
Općina Dugi Rat u 2020. godini uredno financirala troškove civilne zaštite, posebice u dijelu vatrogastva,
udruge građana te služba i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost.
Unatoč svim ugrozama koje prijete području Općine Dugi Rat, 2020. je najznačajnije obilježila
epidemija bolesti COVID-19 koja je bitno utjecala na život i rad stanovništva. Može se kazati da se
situacija s epidemijom odvijala u nekoliko faza, početnog s gotovo potpunim zatvaranjem uslužnih i svih
ostalih djelatnosti, zatim razdobljem ljetne sezone i popuštanja svih mjera, te jesenskog dijela i ponovnog
znatnog broja oboljeli osoba i osoba koji su zbog kontakta s oboljelima morali u samoizolaciju.
Predstavnici stožera CZ Općine Dugi Rat od samog početka su aktivno bili uključeni u provedbu
svih mjera donijetih od Stožera CZ SDŽ ili Nacionalnog stožera CZ kao i od Nastavnog zavoda za javno
zdravstvo.
Posebice se to odnosilo na vrijeme zabrane napuštanja mjesta prebivalište gdje je u organizaciji
Općinskog stožera posao oko izdavanja propusnica odradio Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.
Stožer je ukazivao na probleme koji su se pojavljivali u I. fazi epidemije, odnosno fazi potpunog
zatvaranja gospodarstva, kao što su:
- Izvješća Stožera CZ SDŽ prije bi dobili novinari i ostala javnost, da bi potom lokalni stožeri dobili
izvještaj kroz elektronsku korespodenciju;
Na naša traženja da nam se dostavljaju podaci o područjima na kojima stanuju oboljele osobe,
kako bi kontrolu mjera mogli usmjeriti posebno na ta područja, nisu nam udovoljili, da bi nedugo
nakon toga saznali da podatke o oboljelim osobama među ostalima imaju i: stanice za tehnički
pregled vozila, ljekarne, Ispostave centra za socijalnu skrb, Ispostave Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje, Ispostave Poreznih uprava, Ispostave Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, … itd.;
- Od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, u fazi najvećeg broja oboljelih osoba, tražili smo
podatak o broju oboljelih sa područja Općine Dugi Rat, i nismo dobili podatak;
Unatoč svim propustima, gledajući s našeg stajališta, sve sastavnice i operativne snage sustava
CZ Općine Dugi Rat bile su uključene na suzbijanju širenja epidemije i kontroli provedbe naloženih mjera
nadležnih stožera CZ.
Vatrogasna postrojba DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat, kao operativna snaga civilne zaštite, na
traženje PP Omiš kontrolirala je mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta na kontrolnom punktu
Dubci.
Pored navedenog Općina je donijela Odluku o imenovanju stožera CZ Općine Dugi Rat koja se po
potrebi ažurira; zatim je donijela Plan pozivanja Stožera CZ; Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta
Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone
Općina donosi za svaku godinu.
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 PLANSKI DOKUMENTI
1. Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Dugi Rat, Općinsko vijeće usvojilo je na 20. sjednici
održanoj 3. listopada 2018. g. Odluka o usvajanju objavljena je u Službenom glasniku Općine Dugi
Rat, broj. 11/18.
2. Plan djelovanja Civilne zaštite Općine Dugi Rat, Općinski načelnik je donio Odlukom od 19. kolovoza
2019. godine.
3. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (usklađenje 2), Općinsko vijeće je usvojilo na
34. sjednici održanoj 4. rujna 2019. godine. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Dugi
Rat, broj 12/19.
4. Plan zaštite od požara, Općinsko vijeće je usvojilo na 34. sjednici održanoj 4. rujna 2019. godine.
Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Dugi Rat, broj 12/19.
Pored navedenog Općina je donijela Odluku o imenovanju stožera CZ Općine Dugi Rat koja se po
potrebi ažurira; zatim je donijela Plan pozivanja Stožera CZ; odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta
Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone
Općina donosi za svaku godinu.
IV. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja utvrđen je Procjenom ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Dugi Rat, a
način mobilizacije snaga i ostali tehnički detalji razrađeni su Planom djelovanja Civilne zaštite Općine Dugi
Rat.
1. Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat broji 12 članova, a čine ga:
- zamjenik općinskog načelnika, kao Načelnik Stožera,
- predstavnik DUZS Područnog ureda Split, kao pomoćnik Načelnika Stožera,
- zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a, kao član Stožera,
- član zapovjedništva vatrogasne postrojbe DVD-a kao član Stožera,
- predstavnik PP Omiš, kao član Stožera,
- predstavnik poduzeća HEP Pogon Omiš, kao član Stožera,
- predstavnik poduzeća Vodovod Omiš, kao član Stožera,
- predstavnik poduzeća Peovica, kao član Stožera,
- predstavnik Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Ispostava Omiš, kao član Stožera,
- predstavnik Hrvatskog crvenog križa, CK SDŽ, kao član Stožera,
- predstavnik HGSS Stanice Split, kao član Stožera, i
- predstavnik Udruženja brodara Krilo, kao član Stožera.
U 2020. godini održane su 2 sjednica Stožera civilne zaštite Općine Dugi Rat.
Prva sjednica povodom epidemije COVID-19, a druga povodom turističke sezone, na kojoj su se
razmatrali dokumenti koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće. Tako predložene dokumente je
Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo, a Općinski načelnik dokumente iz svoje nadležnosti donio.
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2. Vatrogastvo
Vatrogastvo kao temeljna žurna služba na području Općine Dugi Rat organizirano je kroz VP DVDa „Dalmacija“ Dugi Rat. DVD je sukladno Zakonu o vatrogastvu ustrojilo svoju vatrogasnu postrojbu koja
broji 54 operativnih vatrogasaca osposobljenih i zdravstveno sposobnih za obavljanje djelatnosti zaštite
od požara i druge djelatnosti u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Svi članovi vatrogasne
postrojbe su dobrovoljci.
Zapovjedništvo DVD-a broji 7 članova a čine ga zapovjednik postrojbe, zamjenik zapovjednika
postrojbe i zapovjednici odjeljenja.
Vatrogasna postrojba DVD-a provodi kontinuirano 24 satno vatrogasno dežurstvo tijekom cijele godine.
Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u
2020. godini u DVD-u se je tijekom ljetnih mjeseci (od 01. lipnja do 30. rujna) od članova postrojbe uposlilo
12 sezonskih vatrogasaca o trošku Općine i Državnog proračuna. U istom periodu DVD preko svoje
vatrogasne postrojbe, a o trošku Općine, organizira i provodi izviđačko-preventivnu ophodnju s ciljem
ranog i pravovremenog otkrivanja požara na području općine Dugi Rat i gašenja požara u samom
začetku.
Obzirom na značaj koji vatrogastvo ima u poslovima civilne zaštite nužno je kroz osposobljavanja i
usavršavanja što više članova postrojbe DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat osposobiti i opremiti potrebnom
opremom, spravama i uređajima, s ciljem kvalitetnijeg pružanja potrebne pomoći ugroženima.

V. FINANCIRANJE
U 2020. godini iz Proračuna Općine Dugi Rat ukupno za sustav civilne zaštite utrošeno je 435.000.00 kuna
(za redovne djelatnosti udrugama građana: Dobrovoljno vatrogasno društvo 2dalmacija“ Dugi Rat, Gradsko društvo
crvenog križa Omiš, DDK Dugi Rat, HGSS Stanica Split), zatim 130.000,00 kuna kroz pojačane mjere zaštite od
požara u ljetnoj sezoni.
Općina je sufinancirala nabavu novog malog navalnog vatrogasnog vozila refundacijom sredstava
DVD-u radi financiranja mjesečnih obroka financijskog leasinga.
Općina je i financirala izgradnju vatrogasnog doma kroz II. i III. fazu radova.
Pored navedenih izdataka Općina je imala trošak i za godišnje poslove deratizacije i dezinsekcija,
higijeničarskih i veterinarskih usluga, usluge Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SD Županije, usluge
laboranta u sklopu Medicinskog laboratorija, usluge iz područja zaštite okoliša, troškovi na održavanju
zelenih i javnih površina, troškove za uređenje protupožarnih putova, troškove uređenja i sezonskog
čišćenja plaža, troškove rekonstrukcije kanalizacijskog sustava, troškove odvoza otpada, troškove
deponiranja otpada, i troškove Vlastitog pogona Općine itd.

VI.

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE DUGI RAT U 2021. g.

Analizirajući stanje sustava civilne zaštite na području Općine Dugi Rat u 2020. godini i Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dugi Rat za razdoblje 2018. – 2021.
g., utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu.
Tijekom 2021. godine potrebno je Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, a osobito:
- donijeti plan vježbi civilne zaštite te predvidjeti provedbu vježbe zaštite i spašavanja s glavnim
nositeljem VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat,
- ažurirati evidenciju pripadnika Postrojbe CZ Opće namjene Općine Dugi Rat te Povjerenika i
zamjenika povjerenika Civilne zaštite Općine Dugi Rat.
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-

-

nastaviti s opremanjem osobnom zaštitnom odjećom i obućom pripadnika Postrojbe Civilne zaštite
opće namjene, Povjerenika i njihovih zamjenika, te Stožera Civilne zaštite Općine Dugi Rat,
nastaviti s opremanjem osobnom i skupnom opremom Vatrogasnu postrojbu DVD-a,
nastaviti sa sufinanciranjem programskih aktivnosti pravnih osoba od posebnog interesa za sustav
civilne zaštite, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, kao i onih kojima
zaštita i spašavanje nisu redovna djelatnost,
započeti s evidencijom i rješavanjem imovinskih odnosa za skloništa na području Općine Dugi Rat te
osigurati sredstva za privođenje tih objekata namjeni,
pokrenuti aktivnosti na suradnji s Ravnateljstvom za robne zalihe, radi preuzimanja i skladištenja
opreme potrebne za provedbu zadaća operativnih snaga Civilne zaštite Općine Dugi Rat,
nastaviti s izgradnjom zgrade vatrogasnog doma s ciljem dovršenja prizemlja do razine useljivosti
kako bi DVD preselio iz postojećeg neadekvatnog prostora.

KLASA: 810-01/21-01/04
URBROJ: 2155/02-01/1-21-1
Dugi Rat, 04. ožujka 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Bernardin Petrić

______________________________________________________________________________________
5.
Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine“, broj:
92/10), na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat
na 53. sjednici održanoj 04. ožujka 2021. godine donosi

IZVJEŠĆE
O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2020. GODINI

UVOD
Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine, broj.
92/10) i čini sustav koji se sastoji od planiranja, propisivanja, provođenja i financiranja
mjera zaštite od požara te ustrojavanje subjekata koji provode zaštitu od požara.
Subjekti koji provode zaštitu od požara definirani su Zakonom.
Zakonom je propisano da jedinice lokalne samouprave donose plan zaštite od požara
za svoje područje temeljem procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, po
prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i nadležne vatrogasne
zajednice županije.
Sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o zaštiti od požara predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom
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području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za
svoje područje.
Vatrogasna djelatnost utvrđena je Zakonom o vatrogastvu (Narodne novine, broj.
125/19) kao neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.
Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i
tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te
obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu,
moru, jezerima i rijekama.
Vatrogasnu djelatnost obavljaju isključivo vatrogasne postrojbe i vatrogasne
organizacije.
NORMATIVNI USTROJ
Općina Dugi Rat je na 34. sjednici održanoj 04. rujna 2019. godine donijela Procjenu
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Dugi Rat i Plan zaštite od
požara za Općinu Dugi Rat, koji su usklađeni s odredbama zakona i podzakonskih propisa.
Općinsko vijeće je sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini donijelo obvezujuće akte i to:
- Analizu stanja sustava CZ Općine Dugi Rat u 2019. godini u čijem djelu je
posebno obrađeno stanje zaštite od požara i vatrogastva,
- Provedbeni plan zaštite od požara na području Općine Dugi Rat u 2020. godini,
- Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara na području općine Dugi Rat u 2020. godini.
Općinski načelnik je temeljem obveza iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini donio slijedeće
akte:
- Odluku o obavljanju poslova sezonskih vatrogasaca i poslova izviđačkopreventivne ophodnje,
- Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu
prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog
požara,
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara,
- Plan uključivanja svih subjekata zaštite od požara za područje općine Dugi Rat
u 2020. godini.
VATROGASNA DJELATNOST
Operativne snage
Sukladno Zakonu o vatrogastvu nositelj djelatnosti zaštite od požara su vatrogasne
postrojbe i vatrogasne organizacije. Na području Općine Dugi Rat nositelj zaštite od požara
je DVD-a Dalmacija Dugi Rat sa ustrojenom središnjom Vatrogasnom postrojbom DVD-a.
Ustrojstvo snaga
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DVD Dalmacija Dugi Rat ima ustrojenu Vatrogasnu postrojbu DVD-a koja broji 54
operativna vatrogasca raspoređena u 4 vatrogasna odjeljenja.
U periodu od 01. listopada do 31. svibnja područje Općine Dugi Rat pokriveno je 24satnim dežurstvom operativnog vatrogasca u operativnom centru DVD-a u Dugom Ratu.
U periodu od 01. lipnja do 30. rujna sukladno obvezama iz Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara u DVD-u se upošljava 12 sezonskih vatrogasaca
te se obavlja djelatnost izviđačko-preventivne ophodnje.
Vatrogasna postrojba DVD-a raspolaže sa slijedećim vozilima:
Rb.

VRSTA

MARKA I TIP

1.
2.
3.
4.
5.

ZAPOVJEDNO
ZAPOVJEDNO
NAVALNO
KOMBINIRANO
CISTERNA

6.
7.

ŠUMSKO
PRIJEVOZ
LJUDI
NAVALNO
KOMINIRANO
PRIJEVOZ
LJUDI

VW CADDY
ŠKODA OCTAVIA
IVECO DAILY
TAM 190 T15
IVECO
EUROCARGO
TAM 110 BV7
OPEL MOVANO

8.
9.

IVECO
EUROCARGO
MERCEDES
SPRINTER

REGISTARSKA
OZNAKA
ST 561-RT
ST 3707-O
ST 5848-T
ST 873-CO
ST 5568-B

GODINA
PROIZV.
2004.
2016.
2020.
1986.
2007.

TIP
PUMPE
10/10
16/8
24/8

KOLIČINA
VODE
1500
2500
6100

ST 493-SS
ST 460-MT

1984.
2002.

VISOKOTL.
-

1500
-

ST 3149-O

2006.

30/10

5600

ST 7544-P

1998.

-

-

Općina je u sklopu Programa nabave vatrogasnih vozila Splitsko-dalmatinske
županije, ugovorila nabavu malog kratkog navalnog vozila. Koje je isporučeno tijekom 2020.
godine.
Nabavu vozila financira Općina Dugi Rat (80%) i Splitsko-dalmatinska županija
(20%).
INTERVENCIJE
Tijekom 2020. godine zabilježene su 72 intervencije u kojima je sudjelovala
Vatrogasna postrojba DVD-a Dalmacija Dugi Rat, od čega 66 na području Općine Dugi Rat.
Po vrstama se radi o:
Tehničkim intervencijama = 25 (na stambenim zgradama, u cestovnom
prometu, prometne nezgode i uklanjanje prepreka);
Spašavanju = 4 (na otvorenom prostoru i u pomorskom prometu);
Požarnim intervencijama = 32 (otvorenog prostora, plovila, stambenih
objekata, industrijskih objekata);
Ostalih intervencija = 11 (ispiranja prometnica, zbrinjavanje životinja,
asistencija HMP, izvidi, lažne dojave).
VATROGASNI DOM
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Radovi na izgradnji I. faze vatrogasnog doma, koji obuhvaćaju izgradnju
konstruktivnih dijelova zgrade vatrogasnog doma sa nužnim instalacijama su završeni.
Raspisan je natječaj za II. fazu radova na vatrogasnom domu te je odabran izvođač i
ugovoreni radovi čiji je rok završetka 1. ožujka 2021. godine.
FINANCIRANJE
Općina je u skladu s Zakonom o vatrogastvu u 2020. godini izdvojila propisani iznos
sredstava za redovnu djelatnost DVD-a Dalmacija Dugi Rat kao nositelja zaštite od požara
na području Općine Dugi Rat, te je sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini dodatno izdvojila
130.000,00 kuna za financiranje zapošljavanja 12 sezonskih vatrogasaca i obavljanja
izviđačko-preventivne ophodnje.
Iz državnog proračuna je na račun DVD-a na ime zapošljavanja 12 sezonskih
vatrogasaca refundiran iznos od 4.000,00 kn bruto po zaposlenom sezonskom vatrogascu
mjesečno za period od 01. lipnja do 30. rujna.
ZAKLJUČAK
Stanje zaštite od požara na području Općine Dugi Rat u 2020. g. bilo je
zadovoljavajuće. Nabavom novog malog kratkog navalnog vozila i redovnim kvalitetnim
održavanjem postojećih vozila u DVD-u Dalmacija Dugi Rat u bitnoj mjeri se poboljšala
učinkovitost operativnog djelovanja vatrogasne postrojbe.
Vatrogasna postrojba DVD-a kontinuirano radi na osposobljavanju i usavršavanju članova
Vatrogasne postrojbe kako bi mogli odgovoriti na sve izazove.
Izgradnjom i uređenjem vatrogasnog doma u Dugom Ratu još više će doprinijeti
operativnoj sposobnosti Vatrogasne postrojbe.
KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2155/02-01/1-21-2
Dugi Rat, 04. ožujka 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Bernardin Petrić
6.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/01, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 12. stavka 3. i
članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine“, broj: 92/10), te točke
III.6.b.3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“, broj: 04/21), na prijedlog Stožera
civilne zaštite Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 53. sjednici održanoj 04.
ožujka 2021. godine donosi
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6.

PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI
U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2021. GODINI
I. NORMATIVNE I OPCE ODREDNICE
2.

Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba
preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i
opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju
opasnosti od nastanka i širenja požara na području Općine Dugi Rat u 2021. godini.

3.

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području
Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na prijedlogu Programa u dijelu koji se
odnosi na područje Općine Dugi Rat kao jedinice lokalne samouprave. Plan se temelji i na
Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske
(NN br. 25/01), Plan se temelji i na odredbama čl. 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(NN br. 20/18, 115/18 i 98/19) te odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 26/03
i 33/14).
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i
Plana ugroženosti od požara Općine Dugi Rat, temeljem iskustava stečenih od njihovog
donošenja do izrade ovog Plana.

4.

Općina Dugi Rat je donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije za Općinu Dugi Rat (usklađenje) i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Općine Dugi Rat (usklađenje), na 34. sjednici održanoj 04. rujna 2019. godine.
Svi dokumenti su odmah po donošenju dostavljeni Vatrogasnoj zajednici Splitskodalmatinske županije i Vatrogasnoj postrojbi DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat kao središnjoj
vatrogasnoj postrojbi na područje općine Dugi Rat.
Izvornici su pohranjeni u Uredu Načelnika Općine Dugi Rat.

5.

Općina je oformila Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Dugi
Rat koja broji 33 pripadnika. Općina Dugi Rat ima ustrojenu postrojbu civilne zaštite opće
namjene, zatim povjerenike i zamjenike povjerenika Civilne zaštite Općine Dugi Rat. Svim
članovima postrojbe kao i povjerenicima i njihovim zamjenicima podijeljene su iskaznice,
organizirano smotriranje svih pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene, podijeljeni
su im zaštitni prsluci i održano osposobljavanje u organizaciji Općine Dugi Rat, DUZS
Područnog ureda Split i Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.

6.

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat je donijelo Odluku o agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta.
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7.

Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat je održao sjednicu na kojoj je
analizirana prethodna godina u pogledu zaštite od požara ali i aktivnosti na provedbi mjera
za predstojeću požarnu sezonu:
Izrađen je i upućen Općinskom vijeću na usvajanje Plan operativne primjene
programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera za štite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku na području Općine Dugi Rat za 2021. godinu,
Temeljem analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Dugi Rat, i
zaštite od požara kao jedne od segmenata civilne zaštite, analizirana su i financijska
sredstva izdvojena u prethodnim godinama.
Općinsko Vijeće je na sjednici održanoj 04. lipnja 2018. godine usvojilo
Smjernice za organizaciju sustava civilne zaštite na području Općine Dugi Rat za
razdoblje 2018. – 2021. godina, kako u organizacijskom tako i u financijskom dijelu.

8.

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara
Općine Dugi Rat nije potrebno organizirati motriteljsko-dojavnu službu za područje Općine
Dugi Rat. Unatoč tome napominjemo kako je na planini Primorska kosa, na najvišem vrhu
planine zvanom Zahod, organizirana zaštitarska služba na čuvanju repetitora HT-a i HP-a, a
koji sa tog područja imaju pogled na čitavo područje Općine Dugi Rat, samim tim i
mogučnost pravovremene dojave uočenog požara na našem području, no bez ugovorne
obveze Općine i zaštitarske službe.
VP DVD-a Dalmacija Dugi Rat, u sklopu projekta HOLISTIC, ima instaliran video nadzor
područja općine Dugi Rat, koristeći postavljenu kameru na planini Primorska kosa, te ostalim
elementima za nadziranje i kontrolu koji se nalaze u vatrogasnom domu i kojima upravlja
operativni dežurni vatrogasac.
II PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA
OTKLANJANJU OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
1.
U cilju sprječavanja požara komunalni redari Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Dugi Rat učestalo će vršiti obilazak potencijalnih lokacija
nekontroliranog odlaganja raznog otpada, s ciljem da se spriječi odlaganje otpada.
Izvršitelj: JUO Općine Dugi Rat.
Rok provedbe: Trajno.
2.
U cilju poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora
opasnosti od nastanka požara, pravovremenog otkrivanja, javljanja i gašenja požara u
samom začetku, Općina Dugi Rat će temeljem Odluke Općinskog načelnika angažirati VP
DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat za obavljanju izviđačko-preventivne ophodnje na području
Općine Dugi Rat.
Obvezuje se Zapovjednika VP DVD-a da izradi Plan i hodogram izviđačko-preventivne
ophodnje, te da se isto dostavi Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelji: Općinski načelnik
VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat
Rok: 30. ožujka 2021.
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3.
Općina Dugi Rat će donijeti Odluku o načinu i uvjetima korištenja
raspoložive teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja
protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Odluka traba sadržavati i
načine i postupke brzog premještanja navedene mehanizacije. Popis raspoložive teške
građevinske mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja) dostavit će se
Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj: Općinski načelnik
JUO Općine Dugi Rat
Rok: 31. ožujka 2021.
4.
VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat se obvezuje prije početka
protupožarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na
vozilima, opremi i tehnici. U slučaju kvara za čije otklanjanje su potrebna veća financijska
sredstva DVD će o istome izvijestiti Općinskog načelnika.
Izvršitelj: VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat
Općinski načelnik
Rok: 16. travnja 2021.
5.
VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat će od Općine Dugi Rat preuzeti
vatrogasno vozilo (autocisternu) koju će Općina zatražiti na privremeno korištenje za 4
mjeseca iz Robnih zaliha Republike Hrvatske. Vozilo će DVD preuzeti najkasnije 01. lipnja
2021. godine.
Izvršitelj: Općinski načelnik
VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat
Rok: 15. ožujka 2021. (podnošenje zahtjeva)
01. lipnja 2020. (preuzimanje vozila)
6.
VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat će, sukladno Planu zapošljavanja
sezonskih vatrogasaca u vatrogasnim postrojbama Vatrogasne zajednice Splitskodalmatinske županije u 2021. godini, ukupno uposliti 12 sezonskih vatrogasaca za vrijeme
od 01. lipnja do 30. rujna 2021. godine. Općina Dugi Rat i Hrvatska vatrogasna zajednica
financirati će zapošljavanje sezonskih vatrogasaca te će se iz državnog proračuna izvršiti
refundacija sredstava stvarnog troška i to maksimalno do iznosa 4.000,00.kn bruto po
angažiranom sezonskom vatrogascu.
Izvršitelji: VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat
Općina Dugi Rat, Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok: 21. svibnja 2021. g. (dostava podataka o sezonskim vatrogascima)
01. lipnja 2020. g. (sklapanje ugovora)
7.
Kao osoba za koordinaciju u okviru provedbe ovog Plana
određuje se Pavao Tomić-zapovjednik VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat.
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8.
Po provedbi svake pojedine aktivnosti iz ovog Plana, u okviru
zadanih rokova, izvijestit će se Ravnateljstvo civilne zaštite Područni ured civilne zaštite
Split, dok će se Hodogram izviđačko-preventivne ophpdnje dostaviti i Županijskom
vatrogasnom zapovjedniku.
Klasa: 810-01/21-01/03
Ur.broj: 2155/02-01/1-21-2
Dugi Rat, 04. ožujka 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Bernardin Petrić
_________________________________________________________________________
7.
Na temelju članka članka 13. st. 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine“, broj
92/10), članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Dugi
Rat broj 02/18), točke III. 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“, broj 04/21) na
prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Dugi Rat i Načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko
vijeće Općine Dugi Rat, na 53. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2021. godine, donosi

PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2021. g.
I.
Na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za općinu Dugi Rat
i Plana zaštite od požara za općinu Dugi Rat, a u cilju unapređenja zaštite od požara na
području Općine Dugi Rat za 2021. godinu, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donosi
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara.
II.
Sukladno točki I. ovog Provedbenog plana određuje se potreba provođenja slijedećih
organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera:
1. Organizacijske mjere
1.1.

Vatrogasna postrojba

1.1.1. U skladu s Procjenom ugroženosti od požara na području općine Dugi Rat kao
središnja i jedina vatrogasna postrojba ustrojena je vatrogasna postrojba dvd-a
„Dalmacija“ Dugi Rat na način:
RAZDOBLJE od 01.06. do 30.09. 2020.
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Sezonski vatrogasci:
- I. smjena od 06:00 do 14:00 sati 4 vatrogasca
- II. smjena od 14:00 do 22:00 sata 4 vatrogasca
- III. smjena od 22:00 do 06:00 sati 4 vatrogasca
Ostalo - kontinuirano:
- Aktivna pripravnost 1 odjeljenje – 12 vatrogasaca
- Pasivna pripravnost 1 odjeljenje – 12 vatrogasaca
RAZDOBLJE od 01.10. do 31.05. 2020.
- I. smjena od 07:00 do 07:00 sati 1 vatrogasac
Ostalo - kontinuirano:
- Aktivna pripravnost 00:00-24:00 sata = 1 odjeljenje – 12 vatrogasaca
- Pasivna pripravnost 00:00-24:00 sata = 1 odjeljenje – 12 vatrogasaca
Izvršitelji zadatka: VP DVD-a
1.1.2. Sukladno Planu primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH na području Općine Dugi Rat, u DVD-u „Dalmacija“ dodatno
će se uposliti 12 sezonskih gasitelja za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna 2021.
godine.
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat
VP DVD-a
1.1.3. Sukladno Planu primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH na području Općine Dugi Rat, VP DVD-a „Dalmacija“ će za
razdolje 01. lipnja do 30. rujna 2021. godine organizirati izviđačko-preventivnu
ophodnju s ciljem ranog i pravovremenog uočavanja požara i gašenje istog u samom
začetku. Ophodnju će provoditi članovi vatrogasne postrojbe dvd-a sukladno
donesenom Hodogramu.
Izvršitelj zadatka: VP DVD-a
1.2.

Normativni ustroj

1.2.1.Donijeti posebne odluke i ostale akte kojima će predstavničko tijelo aktivirati mjere
zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat
Zapovjednik VP DVD-a
1.2.2.Upoznati sve obveznike provedbe mjera zaštite od požara na području općine Dugi Rat
s njihovim obvezama i rokovima provedbe.
Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat
Zapovjednik VP DVD-a
2. Tehničke mjere:
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2.1.

Vatrogasna oprema i tehnika

2.1.1. Održavanjem postojeće tehnike i opreme koju koristi DVD zadržati postojeći stupanj
zaštite od požara. Zatražiti od Ministarstva gospodarstva, Ravnateljstva za robne
zalihe, da se za period ljetne sezone DVD-u dodjeli jedna autocisterna iz robnih zaliha.
Izvršitelji: Općina Dugi Rat
VP DVD-a
2.1.2. Opremiti VP DVD-a sukladno odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i
sredstava vatrogasne postrojbe u skladu s financijskim mogučnostima
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat
Zapovjednik VP DVD-a
2.2.

Hidrantska mreža

2.2.1. Kroz projekt Aglomeracije Dugi Rat, odnosno izgradnje sustava odvodnje otpadnih
voda i vodoopskrbe područja Dugi Rat i Jesenice, planira se postavljanje hidrantske
mreže.
U projekt uključiti predstavnike DVD-a radi određivanja mikrolokacija za postavljanje
hidranata za opskrbu vatrogasnih vozila kod intervencija.
Kroz dogovore s poduzećem Vodovod iznaći model financiranja izgradnje hidrantske
mreže na ugroženim područjima naselja Duće.
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat, Vodovod d.o.o. Omiš i
Zapovjednik VP DVD-a
3. Urbanističke mjere
3.1.

U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije obvezno pirmjeniti mjere
zaštite od požara sukladno važećim propisima
Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat.

3.2.

U naseljima sustavno poduzimati mjere kako bi prometnice i javne površine bile
uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim gospodarskim
kompleksima pravnih osoba osigurati pristup vatrogasnim vozilima.
Izvršitelj zadatka: JUO-Komunalno prometno redarstvo, pravne osobe
vlasnici gospodarskih objekata

3.3.

Za gašenje požara osigurati minimalno potrebne količine vode i propisani tlak u
postojećim hidrantskim mrežama
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat, Vodovod d.o.o. Omiš, pravne
osobe vlasnici gospodarskih objekata
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3.4.

Ugovoriti izradu plana-projekta izgradnje hidrantske mreže s ciljem pokrivanja
požarom ugroženih naseljenih prostora, radi što lakše opskrbe vatrogasnih vozila
vodom.
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat i Vodovod d.o.o. Omiš

4. Mjere zaštite nelegalnih odlagališta otpada
4.1.

U slučaju nastanka požara na divljim (nelegalnim odlagalištima) osigurati gašenje
požara u najkraćem mogućem roku. Permanentno kontrolirati na čitavom području
općine zbog eventualnih nasipanja i stvaranja divljih deponija kao potencijalnih
uzročnika izbijanja požara na otvorenom prostoru.
Izvršitelji zadatka: JUO Općina Dugi Rat
VP DVD-a

5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom
prostoru
5.1.

Sukladno važećim propisima o zaštiti od požara, na otvorenom prostoru je nužno
urediti okvire ponašanja u smislu zabrane loženja i spaljivanja na otvorenom za
vrijeme zabrane sukladno Odluci Splitsko-dalmatinske županije, kao i loženja i
spaljivanja na otvorenom u vrijeme kada je dozvoljeno uz posebno pisano
odobrenje izdano od strane dvd-a.
Izvršitelji zadatka: Splitsko-dalmatinska županija, Općina Dugi Rat
i VP DVD-a

5.2.

Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama i
zemljišnim pojasom. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog
sigurnosti prometa tako i zbog spječavanja nastajanja i širenja požara. Stoga je
obavezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, tj. tvari koje
bi lako mogle izazvati požar ili pomoći njegovom širenju.
Izvršitelji zadatka: Hrvatske ceste d.d., Županijska uprava za ceste
Splitsko-dalmatinske županije i Općina Dugi Rat

5.3.

Provoditi propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina i ostalog
poljoprivrednog zemljišta.
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat i vlasnici poljoprivrednih površina

6. Izgradnja vatrogasnog doma
6.1.

Nakon završetka izgradnja vatrogasnog doma, faze I., tj. izgradnja konstruktivnih
dijelova zgrade, raspisan je natječaj i ugovoreni radovi za II. fazu izgradnje koja
obuhvaća Postavljanje vanjske stolarije i uređenje fasade na objektu.
Završetkom II. faze izgradnje, aktivno se uključiti u rješavanje financijskih
sredstava za dovršetak izgradnje i opremanja vatrogasnog doma.
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Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat

III.
Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dugi Rat“.
KLASA: 810-01/21-01/02
URBROJ: 2155/02-01/1-21-2
Dugi Rat, 04. ožujka 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Bernardin Petrić
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Općinski načelnik
1.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10), sukladno točki IV.
12.a. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2021. godini (“Narodne novine”, broj 04/21), Općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi

PLAN
KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA EVENTUALNU ŽURNU IZRADU
PROSJEKA I PROBIJANJA PROTUPOŽARNIH PUTOVA RADI ZAUSTAVLJANJA ŠIRENJA
ŠUMSKOG POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2021. G.
Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području općine Dugi Rat, poglavito protupožarne zaštite šuma i
šumskog zemljišta na području, donosi se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (u nastavku teksta: Plan), a u cilju sprječavanja
širenja i zaustavljanja požara.
Članak 2.
Teška građevinska mehanizacija koristit će se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a
“Dalmacija” Dugi Rat, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koji se angažiraju na
gašenju požara.
Općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev zapovjednika Vatrogasne postrojbe
DVD-a “Dalmacija” Dugi Rat ili njegova zamjenika, dužan je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju,
nužnu za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja
šumskog požara.
Zapovjednik VP DVD-a “Dalmacija” Dugi Rat odnosno njegov zamjenik određuje vrijeme, vrstu i
obim korištenja teške građevinske mehanizacije.
Članak 3.
Teška građevinska mehanizacija može se uporabiti samo u smislu članka 2. ovog Plana, i to samo
s onim strojevima koji su stavljeni na raspolaganje Općini Dugi Rat temeljem sklopljenog ugovora između
općine i vlasnika stroja.
Članak 4.
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem
ili prebivalištem na području općine Dugi Rat, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku mehanizaciju.
Ukoliko na području općine Dugi Rat nema odgovarajuće teške građevinske mehanizacije, ista se
angažira sukladno Planu angažiranja građevinske mehanizacije na području Splitsko-dalmatinske
županije.
Članak 5.
Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši, u pravilu, prema
cijeni sata rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta stroja do požarišta i povratak.
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Članak 6.
Vlasnik stroja mora osigurati ispravnost stroja za čitavo vrijeme angažiranja stroja od strane
Općine.
Po angažiranju stroja vlasnik treba dopremiti stroj na lokaciju koju mu odredi zapovjednik VP DVDa “Dalmacija” Dugi Rat, kao i čitavo vrijeme angažiranja stroja staviti na raspolaganje upravitelja stroja.
Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku Općine Dugi
Rat
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA DUGI RAT
KLASA: 810-01/21-01/07
URBROJ: 2155/02-02/1-21-1
Dugi Rat, 08. ožujka 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Jerko Roglić, dip.ing.
____________________________________________________________________________________
2.
Na temelju Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine, broj 92/10), sukladno odredbama točke III. 8.b.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2021. godini („Narodne novine“ broj 04/21), Općinski načelnik Općine Dugi Rat godine donosi

PLAN
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI
POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2021. G.
Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Dalmacija” Dugi Rat će prilikom
obavljanja izviđačko-preventivne ophodnje, izvršiti obilazak svih površina otvorenog prostora na području
općine Dugi Rat koja obiluju gustom vegetacijom.
Zabranjen je neovlašten i nekontroliran boravak u krugu svih poduzeća u vrijeme velike opasnosti
od nastajanja i širenja požara.
Obvezuju se sva poduzeća da spriječe neovlašten i nekontroliran boravak u svom krugu u vrijeme
velike opasnosti od nastajanja i širenja požara.
Vatrogasna postrojba DVD-a “Dalmacija” Dugi Rat će sukladno Odluci Općinskog načelnika od 08.
ožujka 2021. godine i Planu operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području općine Dugi Rat, obavljati
izviđačko-preventivnu ophodnju na čitavom području općine Dugi Rat u vremenu od 01. 06. 2021. g. do
30. 09. 2021. g., i to na način:
u slučaju uobičajenog nivoa protupožarnog djelovanja tijekom sezone, ophodnja se
obavlja po procjeni Zapovjednika VP DVD-a, sa kombiniranim vozilom i 3 vatrogasca motrenjem sa
nekoliko punktova tijekom dana i zadržavanjem na svakom pojedinom punktu min. 30 min. (prostor ispred
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„Dalmacija-Iskra“, lukobran u Luci Krilo, područje uz cestu D8 u mjestu Duće predio Luka, zatim predio
Rogač i predio Golubinka),
u slučaju povećanog intenziteta protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks
opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike opasnosti, ophodnja se obavlja
intenzivnije, a sve po procjeni Zapovjednika VP DVD-a, sa kombiniranim vozilom i 3 vatrogasca obilaskom
cijelog obalnog područja općine Dugi Rat u više navrata tijekom dana, s zaustavljanjem i motrenjem na
punktovima iz prethodnog stavka,
u slučaju maksimalnog intenziteta protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada
indeks opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike opasnosti i kada brzina vjetra
prijeđe granicu 10,3 m/sek, ophodnja se obavlja intenzivnije uz naglasak na posebno ugrožene lokacije,
uz dislokaciju vatrogasnog vozila (po potrebi i više vozila) s posadom na lokaciju koju odredi Zapovjednik
VP DVD-a.
Po Procjeni i Planu zaštite od požara područje općine Dugi Rat ne treba biti pokriveno
motriteljskom službom tj. ne trebaju biti utvrđene motrionice, međutim djelatnici zaštitarske službe na
predjelu „repetitora“ na brdu Mošnica iznad mjesta Dugi Rat po principu kolegijalnosti izvještavaju nas o
eventualnom nastanku požara na našem području, mada ugovorom nije regulirana ta obveza.
Veliki dio područja Općine Dugi Rat pokriven je video nadzorom u sklopu projekta HOLISTIC, te se
nadzor obavlja i u prostoru VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat.
Zapovjednik VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat dužan je izvještavati Općinskog načelnika o bilo
kakvoj promjenu vezano za obveze postrojbe iz ovog Plana.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA DUGI RAT
NAČELNIK
KLASA: 810-01/21-01/08
URBROJ: 2155/02-02/1-21-1
Dugi Rat, 08. ožujka 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jerko Roglić, dipl. ing.

____________________________________________________________________________________
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3.
Na temelju članka 35. st.1.t.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20), članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj:
02/18), a u skladu s točkom III. 6. b. 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“, broj 04/21), Općinski načelnik
Općine Dugi Rat donosi

PLAN
AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE
OPĆINE DUGI RAT U 2021. GODINI
I. VATROGASTVO
VATROGASNA POSTROJBA
Na području Općine Dugi Rat djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo „Dalmacija“ Dugi Rat koje
ima ustrojenu Vatrogasnu postrojbu (nadalje: VP DVD-a).
VP DVD-a je središnja vatrogasna postrojba sa područjem odgovornosti na čitavom području
Općine Dugi Rat.
VP DVD-a je smještena u vatrogasnom domu (vlasništvo Projekt uvala d.o.o.). Vatrogasna
postrojba DVD-a posjeduje potrebnu tehniku, osobnu i skupnu opremu da može kvalitetno obavljati
djelatnost zaštite od požara.
DVD je udružen u Vatrogasnu zajednicu Splitsko-dalmatinske županije.
VOZILA VATROGASNE POSTROJBE
Rb.

VRSTA

MARKA I TIP

1.
2.
3.
3.
4.

ZAPOVJEDNO
ZAPOVJEDNO
NAVALNO
KOMBINIRANO
CISTERNA

5.
6.

ŠUMSKO
PRIJEVOZ
LJUDI
KOMINIRANO

VW CADDY
ŠKODA OCTAVIA
IVECO DAILY
TAM 190 T15
IVECO
EUROCARGO
TAM 110 BV7
OPEL MOVANO

7.
8.

PRIJEVOZ
LJUDI

IVECO
EUROCARGO
MERCEDES
SPRINTER

REGISTARSKA
OZNAKA
ST 561-RT
ST 3707-O
ST 5848-T
ST 873-CO
ST 5568-B

GODINA
PROIZV.
2004.
2016.
2020.
1986.
2007.

TIP
PUMPE
10/10
16/8
24/8

KOLIČINA
VODE
1500
2500
6100

ST 493-SS
ST 460-MT

1984.
2002.

VISOKOTL.
-

1500
-

ST 3149-O

2006.

30/10

5600

ST 7544-P

1998.

-

-

ZAPRIMANJE DOJAVA I UZBUNJIVANJE
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Dojava o požaru se obavlja telefonskim pozivom na broj 193 koja se ovisno o načinu pozivanja
(mobilni uređaj, fiksni uređaj) zaprima u Vatrogasnom operativnom centru Dugi Rat (nadalje: VOC Dugi
Rat) ili u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Split (nadalje: ŽVOC).
Uzbunjivanje članova Vatrogasne postrojbe DVD-a obavlja se ovisno o veličini požara, i to:
telefonom, sustavom tihog uzbunjivanja preko mobilnih uređaja, i uključivanjem električne sirene
instalirane na objektu vatrogasnog doma.
O svakoj intervenciji na svom području, uključujući i davanje potrebnih podataka vezano za
intervenciju i postrojbe koje interveniraju na samoj intervenciji VOC Dugi Rat izvještava ŽVOC.

VATROGASNE INTERVENCIJE I ZAPOVIJEDANJE
Područje općine Dugi Rat po važećoj podjeli Splitsko-dalmatinske županije obzirom na zaštitu od
požara spada u V. Operativno požarno područje Omiš, koje još obuhvaća područje grada Omiša, područje
općine Šestanovac i područje općine Zadvarje.
Za svako Operativno područje utvrđuje se vatrogasna postrojba domaćin koja je u slučaju nastanka
požara nositelj slijedećih obveza:
a) hitno gašenje požara i obavješćivanje ŽVOC Split, i Centar 112,
b) rukovođenje akcijom gašenja požara do dolaska nadležnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe
koju on ovlasti,
c) upoznavanje županijskog vatrogasnog zapovjednika o stanju s mjesta događaja.
Dodatno angažiranje ostalih vatrogasnih snaga unutar Operativnog područja Omiš kao i vatrogasnih
snaga sa ostalih požarnih područja obavlja se sukladno Planu angažiranja vatrogasnih snaga na području
Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini, s raščlambom angažiranja snaga unutar Operativnog
područja Omiš.
Po procjeni Zapovjednika intervencije, a kad ugroženost požarom poprimi veće razmjere, zatražit će se od
Načelnika Općine Dugi Rat da angažira Stožer civilne zaštite prema Planu angažiranja Stožera civilne
zaštite Općine Dugi Rat.
U slučaju potrebe uključivanja ostalih subjekata zaštite od požara postupa se sukladno Planu uključivanja
svih subjekata zaštite od požara za područje Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu.
II. ZAPOVJEDNA MJESTA
Kao središnje mjesto zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara na području Općine
Dugi Rat određuje se VOC Dugi Rat u prostoru vatrogasnog doma u Dugom Ratu koristeći svu tehniku i
opremu s kojom VP DVD-a raspolaže.
III. LOGISTIKA
OPSKRBA HRANOM I PIĆEM
Opskrba gasitelja hranom i pićem obavezno se osigurava na zahtjev zapovjednika intervencije za
vrijeme intervencije čije trajanje je dulje od 8 sati, dok opskrba za intervencije čije je trajanje manje od 8
sati ovisi o prosudbi zapovjednika intervencije.
Opskrbu osigurava Općina Dugi Rat, dok je za pravovremenu opskrbu hranom i pićem odgovoran
Općinski načelnik.
Preuzimanje i dopremu hrana i pića do gasitelja obavljat će VP DVD-a.
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OPSKRBA VODOM
Izuzev centra mjesta Dugi Rat na ostalom području Općine nije izgrađena hidrantska mreža kojom
bi se vršila nadopuna vatrogasnih vozila. Stoga će se za opskrbu vatrogasnih vozila vodom za požare na
istočnom području Duća koristiti hidranti sa područja Grada Omiša, za požare na preostalom području
koristiti će se prirodni izvori vode ili more kao sredstvo za gašenje.
Zapovjednik intervencije može naložiti trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. Omiš da ograniči ili u
potpunosti prekine opskrbu vodom dijela područja ili cijelog područja Općine Dugi Rat, radi opskrbe
vodom vatrogasnih cisterni ili gašenje požara preko hidrantske mreže.
IV. POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJI SUDJELUJU U PLANU AKTIVNOG UKLJUČIVANJA
SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA
-

-

Zapovjedništvo DVD-a;
Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat;
Komunikacijske jedinice:
Operativni dežurni u VOC-u Dugi Rat
Županijski vatrogasni operativni centar
Županijski centar 112
Državno vatrogasno operativno središte-Divulje
Policijska postaja Omiš;
Zavod za hitnu medicinu Ispostava Omiš;
HGSS Stanica Split;
HEP ODS DP Elektrodalmacija Split Pogon Omiš;
Poduzeća i tvrtke

ZAPOVJEDNIŠTVO DVD-a
r.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime i Prezime
PAVAO TOMIĆ
MARKO KADIĆ
STANISLAV BANDALO
JADRAN ČIZMIĆ
MARIN CAREVIĆ
JAKOV DRAŽIĆ
ANTE JERČIĆ

Funkcija
Zapovjednik
Zamjenik zapovjednika
Član
Član
Član
Spremištar
Član

Mobitel
091/3930521
091/1100498
091/3930600
091/1100490
091/5989663
095/5246756
091/9455716

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
r.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ime i Prezime
LOVRE BILIĆ
SANJA LULIĆ
TONČI DINČIĆ
PAVAO TOMIĆ
MARKO KADIĆ
JOŠKO BIJUKOVIĆ
ANTE POCRNIĆ
Dr. med. MARINA KLARIĆ

Funkcija
Načelnik
Član
Član
Član
Član
Član
Član
Član

Mobitel
099/60 41 501
091/15 56 631
091/54 31 714
091/39 30 521
091/11 00 498
099/25 35 341
091/51 96 208
098/47 87 50
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9.
10.
11.
12.

LEONARDO LJUBIČIĆ
ANDRIJA MARASOVIĆ
MARINA MARAS
TOMISLAV DVORAČEK

Član
Član
Član
Član

099/26 80 686
091/44 41 516
099/22 19 300

KOMUNIKACIJSKE JEDINICE
Operativni dežurni u VOC-u Dugi Rat
Tel. 734-099
Fax. 735-065
Županijski vatrogasni operativni centar
Tel. 340-917
Fax. 340-919
Mob. 091/3831765 (skraćeni broj 21765)
Županijski centar 112
Tel. 353-782; 354-944; 460-737; 460-866
Fax. 463-945; 461-055
Mob. 091/1121077; 098/210511
Državno vatrogasno operativno središte Zagreb
Tel. 01 6122-221; 6122-220; 3855-966; 3855-980
Fax. 01 3855-991; 3855-993
Mob. skraćeni broj-22085
Državno vatrogasno operativno središte Divulje
Tel. 798-800; 798-801
Fax. 309-633; 798-832
Mob. skraćeni broj-22085
POLICIJSKA POSTAJA OMIŠ
Tel. 309-710; 309-739
PODRUČNI URED CZ SPLIT
Ime i prez.
Funkcija
telefon mobitel
fax
SRĐAN KUŠČEVIĆ Pročelnik PU
353-784
463-945
MARIN IVANKOVIĆ Voditelj ŽC 112 435-676
463-945
353-796
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
Ispostava Omiš
Tel. 863-450 ili 863-094
HGSS
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split
Tel. 112
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HEP ODS DP ELEKTRODALMACIJA SPLIT POGON OMIŠ
Tel. 879-150; 879-134
PODUZEĆA I TVRTKE
Poduzeća, tvrtke ili udruge građana koje raspolažu građevinskom mehanizacijom ili značajnim
prijevoznim sredstvima:
OBRT DUĆE TOURS (prijevoz osoba kopnom)
Poljička cesta Golubinka 19 Duće
Popis prijevoznih sredstava: 4 autobusa (svaki 50 sjedećih mjesta)
ISKOPI TOMIĆ (građevinska mehanizacija)
Hrvatske mornarice 59, Dugi Rat
Vlasnik: Blaž Tomić
Popis mehanizacije: 1 teretno motorno vozilo s kranom 12 t
1 rovokopač 17 t
1 mini bager 3 t
1 damper
OBRT KOVAČEVIĆ (građevinska mehanizacija)
Mosorska 3, Dugi Rat
Vlasnik: Matko Kovačević
Popis mehanizacije: 1 bager 18 t
1 bager 4,5 t
1 teretno motorno vozilo 26 t
1 valjak 13 t
OBRT BAKOTA (građevinska mehanizacija)
Golubinka III/7
Vlasnik: Marijo Bakota
Popis mehanizacije: 1 bager 8 t
1 teretno motorno vozilo s kranom 10 t
UDRUGA PRIVATNIH BRODARA-KRILO (prijevoz osoba morom)
Udruga vlasnika brodova za kružna putovanja
broj brodova za kružna putovanja: 110
kapacitet smještaja: 2750 osoba
V. PRAVNA OSNOV I STUPANJE NA SNAGU
Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10) i Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), te podzakonskim aktima.
Ovaj Plan stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Dugi Rat.

KLASA: 810-01/21-01/06
URBROJ: 2155/02-02/1-21-1
Dugi Rat, 08. ožujka 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jerko Roglić, dipl. ing.
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4.
Na temelju članka 35. st.1.t.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20), članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj:
02/18), postupajući po obvezama iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“, broj: 04/21), kao i obvezama iz Plana
operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Dugi Rat („Službeni glasnik Općine Dugi Rat, broj:
04/21), Općinski načelnik Općine Dugi Rat, donosi

ODLUKU
I.
Općina Dugi Rat u sklopu provedbe mjera Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2021. godini („Narodne novine“, broj: 04/21), a temeljem Plana operativne primjene
programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2021. godini na području Općine Dugi Rat, preko Vatrogasne postrojbe DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat za
vrijeme od 01. lipnja do 30. rujna 2021. godine organizira obavljanje izviđačko-preventivne ophodnje na
svom području.
U sklopu provedbe istih mjera Općina Dugi Rat sufinancira dodatno zapošljavanje sezonskih
vatrogasaca u DVD-u „Dalmacija“ na vrijeme od 01. lipnja do 30. rujna 2021. godine.

II.
Općina Dugi Rat je na ime financiranja navedenih djelatnosti iz točke I. ovog zaključka osigurala
sredstva u iznosu od 130.000,00 kn (slovima: stotinutridesettisućakuna).
Navedeni iznos će se uplatiti na račun DVD-a u četiri jednaka mjesečna obroka počevši od 01.
srpnja 2021. godine.

III.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 810-01/21-01/05
URBROJ: 2155/02-02/1-21-1
Dugi Rat, 08. ožujka 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.

DOSTAVITI:
1. DVD „Dalmacija“ Dugi Rat
2. JUO, Pročelnica, ovdje
3. JUO, Računovodstvo, ovdje.
4. Arhiva, ovdje.
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Odbor za Statut i Poslovnik

Na temelju članka 7. Odluke o izmjenama Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj 02/20) Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Dugi Rat, koristeći se
tekstom Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) i
Odlukom o izmjenama Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj
02/20) izradio je sljedeći

STATUT
OPĆINE DUGI RAT
(pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Statutom uređuju samoupravni djelokrug Općine Dugi Rat, njezina službena obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine
Dugi Rat (dalje u tekstu: Općina).
(2) Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
(1) Općina je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
(2) Općina obuhvaća područja naselja: Duće, Dugi Rat i Jesenice.
(3) Granice područja Općine idu rubnim granicama k. o. Duće i k. o. Jesenice.
(4) Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.
Članak 3.
(1) Općina je pravna osoba.
(2) Sjedište Općine je u Dugom Ratu, Poljička cesta 133.
(3) Tijela Općine imaju pečate.
(4) Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, njihove uporabe i čuvanja uređuju se posebnom odlukom koju
donosi Općinsko vijeće.
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II.

SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE
Članak 4.

(1) Općina ima grb i zastavu.
(2) Grb Općine čini: u poluokruglom štitu, u crvenom polju zlatno / žuto jedrilje, srebreno / bijelo jedro
skupljeno u dnu jarbola, udesno valovito vijori plava trokutasta zastavica.
(3) Zastava Općine je jednobojna, plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2 : 1 u skladu s zakonskim
odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zelenom
trakom.
(4) Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine.
(5) O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.
(6) Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.
Članak 5.
Dan Općine je 19. ožujak (sv. Josip).

III.

JAVNA PRIZNANJA
Članak 6.

(1) Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom.
(2) Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počastvovani
pokaže nedostojnim počasti.
Članak 7.
(1) Općinsko vijeće odlučuje o dodjeli javnih priznanja Općine.
Javna priznanja Općine su:
a) Nagrada za životno djelo Općine Dugi Rat,
b) Nagrada Općine Dugi Rat,
c) Plaketa Općine Dugi Rat,
d) Grb Općine Dugi Rat,
e) Priznanje počasnog građanina Općine Dugi Rat.
(2) Općinsko vijeće Općine posebnom odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih priznanja, njihov
izgled i oblike, kriterij i postupovnost njihove dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju
priznanja.
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IV.

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 8.
(1) Općina surađuje s općinama i gradovima na području Splitsko-dalmatinske županije i Splitskodalmatinskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređivanju gospodarskog i
društvenog razvitka.
(2) Općina, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa radi unapređivanja gospodarskog i
društvenog razvitka gradova i općina u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima i općinama
odgovarajuću udrugu.
Članak 9.
(1) Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i komunalnog razvitka,
Općina uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih
država.
(2) Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Općine s
lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa
zakonom i općim aktima.
(3) Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanja sporazuma o suradnji sa jedinicama lokalne
odnosno regionalne samouprave drugih država, zajedno sa tekstom sporazuma no suradnji na hrvatskom
jeziku i jeziku države u kojoj se nalazi jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave s kojom se
sporazum sklapa, dostavlja se tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu koje obavlja poslove nadzora nad zakonitošću ove odluke.
(4) Ako nadležno tijelo državne uprave iz prethodnog stavka ocjeni da odluka nije u skladu sa zakonom,
predložit će u roku od 8 dana Vladi Republike Hrvatske da ukine odluku iz prethodnog stavka.
(5) Vlada donosi svoju odluku na temelju prijedloga iz prethodnog stavka u roku od 30 dana. (6) Ako Vlada
Republike Hrvatske ne donese svoju odluku u roku od 30 dana smatra se da je odluka donesena u skladu
sa zakonom.
Članak 10.
(1) Općina u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Splitsko-dalmatinske županije te
zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Općine, daje inicijative,
mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.
(2) Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Općine mogu podnositi Općinsko vijeće, i
općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno preko članova predstavničkog tijela i
zastupnika u Hrvatskom saboru.
V.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
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Članak 11.
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo
nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.
Članak 12.
(1) Općina obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu
Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:
1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalne djelatnosti,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu,
12. promet na svom području
13. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
(2) Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se
poslovi koje će Općina obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.
(3) Način organiziranja poslova iz stavka 2. ovog članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se općim
aktima koje donosi Općinsko vijeće.
Članak 13.
(1) Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovog Statuta prenijeti na Splitsko-dalmatinsku
županiju ili na mjesni odbor na području Općine ako ocijeni da je to učinkovitije.
(2) Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovog Statuta organizirati zajedno s drugim
općinama i gradovima.
(3) Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova
iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.
(4) Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovog članka, općine i gradovi mogu osnovati zajedničko
tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.
(5) Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovog članka sklapa se na temelju odluke
koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.
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Članak 14.
(1) Općinsko vijeće može tražiti od Skupštine Splitsko-dalmatinske županije da Općini, uz suglasnost tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, povjeri obavljanje određenih
poslova, ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje, a koji se odnose na:
1. školstvo,
2. zdravstvo,
3. prostorno i urbanističko planiranje,
4 .gospodarski razvoj,
(2) Postupak iz stavka 1. ovog članka Općina može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.
Članak 15.
(1) Općina u okviru samoupravnog djelokruga:
1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,
2. promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja
prirodnih i prostornih mogućnosti,
3. vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog odgoja, odgoja i
osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture i tjelesne kulture i sporta,
4. osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu
prirodnog okoliša
5. obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu
Općine,
6. osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,
7. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,
8. organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
9. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih
interesa i potreba stanovništva,
10. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini,
11. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno
ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
12. potiče aktivnosti udruga građana,
13. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog naslijeđa,
14. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
15. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
16. donosi Proračun Općine,
17. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
18. obavlja i uređuje i druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za
njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.
(2) Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Općine u
skladu sa zakonom.
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VI.

NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma,
mjesnog zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.
Jedanput godišnje organizira se sastanak građana putem mjesnih odbora s općinskim načelnikom.
Sastanak saziva općinski načelnik.
Članak 18.
(1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o :
- prijedlogu izmjene Statuta,
- prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
- radi prethodnog mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine,
- drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
(2) Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može podnijeti:
- najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća,
- općinski načelnik,
- najmanje 20% ukupnog broja birača sa područja općine Dugi Rat,
- većina vijeća mjesnih odbora.
(3) Referendum raspisan radi prethodno pribavljenog mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine
nije obvezujući.
(4) Ako je referendum predložila najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, općinski načelnik ili većina vijeća
mjesnih odbora, Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.
(5) Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Članak 19.
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(1) Ako je referendum predložilo 20% od ukupnog broja birača u općini Dugi Rat, predsjednik Općinskog
vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana računajući od dana zaprimanja prijedloga.
(2) Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je
prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30
dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.
Članak 20.
(1) Osim u slučajevima iz članka 18. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv općinskog načelnika
i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine ili 2/3
vijećnika članova Općinskog vijeća.
(2) Ako je raspisivanje referendum za opoziv načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 članova
Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referendum donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom
glasova svih vijećnika.
(3) Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika
podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je postupiti kao u stavku 1. članku 19. ovog Statuta.
(4) Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika
prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora za općinskog načelnika i njegovog zamjenika ili ranije
održanog referendum za opoziv, kao niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog
načelnika.

Članak 21.
(1) Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
1. područje za koje se raspisuje referendum,
2. naziv akta o kojemu se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojemu, odnosno
o kojima će birači odlučivati na referendumu,
3. obrazloženje akta ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati,
4. dan održavanja referenduma.
(2) Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije
proći manje od 20 niti više od 40 dana.
(3) Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće Općine, osim savjetodavnog
referenduma.
(4) Tijela Općine ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1.
ovog članka, prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.
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Članak 22.
(1) Općinsko vijeće Općine može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta
ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
(2) Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.
(3) Općinsko vijeće Općine može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji čini
zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).
(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje, odnosno područje
od kojeg se traži mišljenje.
Članak 23.
(1) Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Općine donošenje određenog akta ili
rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
(2) Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži
najmanje 10 % birača upisanih u popis birača Općine.
(3) Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.
(4) Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi, datumu rođenja ustanoviti o
kojoj se osobi radi su nevažeći.
(5) Općinsko vijeće Općine dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od
prijama prijedloga.

Članak 24.
(1) Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na
rad tijela Općine, i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Općine ako se obraćaju tijelima radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.
(2) Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja.

VII.

TIJELA OPĆINE DUGI RAT
Članak 25.

(1) Tijela Općine su općinsko vijeće i općinski načelnik.
(2) Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
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(3) Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u
nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.
(4) Ukoliko se na način propisan stavkom 3. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i
zadaće obavlja Općinsko vijeće.

1. Općinsko vijeće
Članak 26.
(1) Općinsko vijeće ima 15 članova izabranih na način predviđen posebnim zakonom.
(2) Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
(3 ) Član Općinskog vijeća ostvaruje pravo na naknadu troškova u visini i na način određenim posebnom
Odlukom općinskog vijeća.
(4)Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
(5) Mandat članova Općinskog vijeća počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do
dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća. Mandat članova
Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća.
Članak 27.
Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine,
2. donosi opće i druge akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
4. donosi programe javnih potreba,
5. donosi poslovnik Općinskog vijeća,
6. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
7. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisima i ovim
Statutom,
8. uređuje ustrojstvo Jedinstvenog upravnih odjela i službi,
9. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim
promjenama i preoblikovanju u skladu sa zakonom,
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10. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim
jedinicama lokalne samouprave,
11. odlučuje o davanju koncesija,
12. određuje predstavnika Općine u skupštinama trgovačkih društava u kojima Općina ima
udjel, odnosno dionice,
13. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u
trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjel, odnosno dionice ako zakonom, ovim Statutom
odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
14. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, te raspolaganju ostalom imovinom
Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a
uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kn,
15. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
16. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
Članak 28.

(1) Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.
(2) Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o
pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.
(3) Odluka o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koju je
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, donosi se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.
Članak 29.
(1) Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća.
(2) Jedan od potpredsjednika Općinskog vijeća bira se iz redova većinske stranke ili koalicije, a drugi iz
manjinske stranke ili koalicije na njihov prijedlog.
(3) Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja
kao i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.
(4) Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova
Općinskog vijeća.
Članak 30.
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(1) Predsjednik Općinskog vijeća:
1. zastupa Vijeće,
2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte Vijeća,
3. brine o javnosti rada Vijeća,
4. obavlja i druge poslove predviđene Poslovnikom.
(2) Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti.
(3) Potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik
povjeri.
Članak 31.
(1) Članovi Općinskog vijeća osobito imaju pravo:
1. predlagati donošenje općih i drugih akata i davati amandmane na prijedloge općih akata,
2. tražiti razmatranje pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
3. na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
(2) Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.
(3) Član Općinskog vijeća je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima,
za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
(4) Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog
vijeća.
Članak 32.
(1) Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje
pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za
praćenje izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja
te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.
(2) Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom
Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 33.
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad, tijek sjednice,
glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava predsjednika i
potpredsjednika Vijeća te članova Vijeća.
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2. Općinski načelnik
Članak 34.
(1) Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.
(2) Mandat Općinskog načelnika je četiri godine.
(3) Mandat Općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata
izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog
načelnika.
(4) Općinski načelnik:
1. priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće
2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog
djelokruga te nadzire njihov rad,
4. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Dugi Rat i drugom
raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima,
6. imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba iz članka 27. stavak 1. točka 9. ovog Statuta,
7. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim propisima.
(5) U slučaju iz točke 5. stavka 4. ovog članka općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne
vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj
se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom.
Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati do najviše 1.000.000,00
kuna. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, može odlučivati do najviše 70.000,00 kuna. Stjecanje i
otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u Proračunu
Općine Dugi Rat.
(6) Općinski načelnik je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovog članka u
prvom broju “Službenog glasnika” – službenog glasila Općine Dugi Rat koji slijedi nakon donošenja te
odluke.
Članak 35.
(1) Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od
primjene opći akt Općine ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od
predstavničkog tijela da u roku od osam dana otkloni uočene nedostatke.
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(2) Ako Općinsko vijeće to ne učini općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno
tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt iz stavka 1. ovog članka.
Članak 36.
(1) Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je načelnik
spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati
svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i
službenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova,
donošenja odluka, potpisivanja akata i sl
(2) Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku
općinskog načelnika temeljem posebne odluke.
(3) Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik općinskog načelnika dužan je pridržavati se uputa
općinskog načelnika.
(4) Povjeravanjem poslova zamjeniku općinskog načelnika ne prestaje odgovornost općinskog načelnika
za njihovo obavljanje.
Članak 37.

(1) Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati
profesionalno ili volonterski.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti
pisanu obavijest pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela o tome na koji način će obnašati dužnost.
(3) Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka
smatra se da dužnost obavlja volonterski.
(4) Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata,
dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti pročelniku Jedinstvenog upravnog
odjela. Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave pisane
obavijesti.
(5) Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obnašanja dužnosti u godini
održavanja redovnih lokalnih izbora.
(6) Posebnu odluku o načinu određivanja plaće odnosno naknade za rad osoba iz stavka 1. ovog članka

donosi Općinsko vijeće.
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VIII.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Članak 38.

(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje povjerenih poslova državne
uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela općine.
(2) Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.
(3) Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski
načelnik.

Članak 39.
(1) Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i
općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere.
(2)Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svojeg djelokruga te za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.
IX.

JAVNE SLUŽBE
Članak 40.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih,
društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba a kojima se
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

Članak 41.
(1) Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 40. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona,
trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.
(2) Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima
udjele Općinu imenuje općinski načelnik ako ovim Statutom nije drugačije propisano.
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X.

MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 42.
(1) Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
(2) Mjesni odbor je pravna osoba.
(3) Na području Općine mjesni odbori su:
1. Krilo - Jesenice,
2. Sumpetar,
3. Mali Rat i Orij,
4. Dugi Rat,
5. Duće.
(4) Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće. U ostvarivanju
prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni odbor je dužan uvažavati interes Općine u cjelini.
Članak 43.
(1) Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu
razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati 10% građana upisanih u popis
birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela, udruge sa
sjedištem na području Općine te općinski načelnik.
(2) Prijedlog sadrži podatke o:
1. podnositelju inicijative, odnosno predlagaču,
2. imenu mjesnog odbora,
3. području i granicama mjesnog odbora,
4. sjedištu mjesnog odbora.
(3) Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose građani, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja
općinskom načelniku.
(4) O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno
pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na kojeg se promjena odnosi.

Članak 44.
(1) Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
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(2) Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
(3) Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora shodno
se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
(4) Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko Vijeće.
(5) Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
(6) Broj članova mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.
(7) Vijeće mjesnog odbora ima:
- 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 1.000 stanovnika,
- 7 članova u mjesnom odboru koji ima preko 1.000 stanovnika.
Članak 45.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora provode se na način i po postupku predviđenom posebnim
zakonom i odredbama ovog Statuta.

Članak 46.
Vijeće mjesnog odbora:
1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
3. donosi pravila mjesnog odbora,
4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
5. donosi financijski plan i godišnji obračun,
6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
7. saziva mjesne zborove građana,
8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,
9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim
inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području,
10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine,
11. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
12. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 47.
Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.
Članak 48.
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Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima, odnosno za rad vijeća mjesnih odbora
osiguravaju se u općinskom proračunu.
Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se
posebnom općinskom odlukom.
Članak 49.
Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavljaju tijela uprave na način uređen općinskom
odlukom.
Članak 50.
(1) Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
1. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih
dokumenata Općine i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja
mjesnog odbora,
2. mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
3. imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom
području,
4. promjenu područja mjesnog odbora.
Članak 51.
(2) Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga
sastava na četiri godine.
(3) Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.
Članak 52.
Predsjednik mjesnog odbora:
1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
4. surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
5. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
6. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Općinsko vijeće.
Članak 53.
(1) Vijeće mjesnog odbora odgovorno je općinskom načelniku za zakonitost svog rada.
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(2) Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i općinskom
načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.
Članak 54.
(1) Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.
(2) Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.
Članak 55.
Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora obavlja
općinski načelnik u skladu sa zakonom.

XI.

IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
Članak 56.

(1) Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.
(2) Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu sa odredbama Zakona i ovog
Statuta, pažnjom dobrog gospodara.
(3) U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja
imovinom na temelju Zakona, odredbi Statuta i općih akata općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja imovinom Općine.
Članak 57.
(1) Općina slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svog samoupravnog djelokruga .
(2) Prihodi Općine su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
- prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u
kojima Općina ima udjele,
- prihodi od koncesija,
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-

-

novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa
zakonom,
udio u zajedničkim porezima,
sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i

-

drugi prihodi određeni zakonom.

-

Članak 58.
(1) Svi prihodi koji pripadaju Općini kao i svi rashodi za poslove koje Općina obavlja iskazuju se u
proračunu Općine.
(2) Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih
potječu.
(3) Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.
Članak 59.
(1) Temeljni financijski akt Općine je proračun.
(2) Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu u
kojoj su doneseni.
(3) Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 60.

(1) Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
(2) Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga
Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenim posebnim zakonom.
Članak 61.
(1) Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o
proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje,
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s
njim.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike
Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za
općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
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(3) Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od
dana stupanja na dužnost.
(4) Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. Ovog članka u roku od 45 dana od dana kada je
općinsko načelnik predložio Općinskom vijeću.
(5) Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1. ovog članka stupa na
snagu danom objave u „Narodnim novinama“.
(6) Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. Ovog članka razriješeni općinski načelnik može
podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.
(7) Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.
(8) Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te
svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom općinskom načelniku.
(9) Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u „Narodnim novinama“.
(10) Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za
općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
u „Narodnim novinama“.
Članak 62.
(1) Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže
za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja
financiranje poslova, funkcija i programa tijela općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika
u skladu s posebnim zakonom.
(2) Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće do 31. prosinca, u
skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
(3) U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i
izdataka temeljem Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
(4) Po imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu
odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni
rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
(5) Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i
izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
(6) Odluka o financiranju nužnih izdataka iz stavaka 3.,4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o
privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.
Članak 63.
(1) Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom,
proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
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(2) Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna, postupkom utvrđenim za donošenje
proračuna.
Članak 64.
(1) Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine.
(2) Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.
XI. AKTI OPĆINE
Članak 65.
(1) Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke, općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna,
zaključke i druge opće akte.
(2) Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o
pojedinačnim stvarima.
(3) Općinski načelnik u okviru svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike te opće akte kada je za
to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.
(4) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a iznimno, iz osobito opravdanih razloga mogu
stupiti na snagu prvog dana od dana objave u službenom glasilu Općine.
Članak 66.
(1) Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća, donose pojedinačne akte kojima se
rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
(2) Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i odredbe drugih
zakona.
(4) Protiv pojedinačnog akta iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Splitsko-dalmatinske županije.
(5) U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovog članka
može se pokrenuti upravni spor.

XII.

JAVNOST RADA
Članak 67.

(1) Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
(2) Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i
drugih akata općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.
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(3) Javnost rada općinskog načelnika osigurava objavljivanjem općih i drugih akata općinskog načelnika u
službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.
(4) Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se objavljivanjem informacija na internetskim
stranicama Općine.

Članak 68.
(1) Tjedni i dnevni raspored radnog vremena upravnih tijela utvrđuje općinski načelnik.
(2) Građani i pravne osobe moraju na prikladan način biti obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim
danima i drugim važnim pitanjima za rad tijela Općine.

Članak 69.
Na zgradama u kojima su smještena tijela Općine mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u
zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Općine.
Članak 70.
Ostvarivanje javnosti rada tijela Općinskog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

XIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 71.

(1) Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.
(2) Promjenu Statuta može predložiti radno tijelo Općinskog vijeća, općinski načelnik i 1/3 članova
Općinskog vijeća.
(3) Općinsko vijeće odlučuje da li će se prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta većinom glasova svih
članova vijeća.
(4) Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na
dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
(5) Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.

Članak 72.
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Ovaj Statut stupa na snagu danom kada je navedeno u tekstovima od kojih su sastavljen ovaj pročišćeni
tekst, a objavit će se u „Službenom glasniku“ - službenom glasilu Općine Dugi Rat.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT OPĆINSKO VIJEĆE
Odbor za Statut i Poslovnik

KLASA: 022-05/18-01/28
URBROJ: 2155/02-01/1-21-2
Dugi Rat, 04. ožujka 2021.
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