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                 1. 
  

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/18,  110/18 i 32/20) 
i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (Službeni glasnik broj: 05/21), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat 
na 8. sjednici, održanoj 31. siječnja 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat 

 
 

Članak 1. 
 

 U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavci 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase: 

»Iznimno, na pisani zahtjev obveznika plaćanja, za iznose obračunatog komunalnog doprinosa 
do 49.999,99 kuna, u 3 jednaka mjesečna obroka koji dospijevaju svakog 10-og u mjesecu za 
odnosni mjesec, počev od prvog narednog mjeseca računajući od pravomoćnosti rješenja, uz 
obavezno ugovaranje odgovarajućih sredstava osiguranja plaćanja u korist Općine Dugi Rat. 

Iznimno, na pisani zahtjev obveznika plaćanja, za iznos od 50.000,00 kuna do 99.999,99 
kuna, plaćanjem 50% utvrđenog iznosa po konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu, dok se 
ostatak iznosa plaća u 3 jednaka mjesečna obroka koji dospijevaju svakog 10-og u mjesecu za 
odnosni mjesec, počev od prvog narednog mjeseca računajući od pravomoćnosti rješenja, uz 
obavezno ugovaranje odgovarajućih sredstava osiguranja plaćanja u korist Općine Dugi Rat.  

Iznimno, na pisani zahtjev obveznika plaćanja, za iznos od 100.000,00 kuna do 199.999,99 
kuna, plaćanjem 50% utvrđenog iznosa po konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu, dok se 
ostatak iznosa plaća u 4 jednaka mjesečna obroka koji dospijevaju svakog 10-og u mjesecu za 
odnosni mjesec, počev od prvog narednog mjeseca računajući od pravomoćnosti rješenja, uz 
obavezno ugovaranje odgovarajućih sredstava osiguranja plaćanja u korist Općine Dugi Rat. 
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Kao sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 2., 3. i 4. ovog članka određuju se: 
- bankarska garancija 
- zadužnica 
- solemniziran javnobilježnički ugovor/javnobilježnički akt, kao ovršna isprava 
- solidarno jamstvo 
- zalog na nekretnini 
- zaloga na pokretnini  

Općinski načelnik donosi odluku o odabranom sredstvu osiguranja, a sve troškove izrade i 
ovjere sredstava osiguranja plaćanja iz prethodnog stavka snosi obveznik plaćanja komunalnog 
doprinosa. 
 

 
Članak 2. 

 
 U članku 10. dosadašnji stavak 4. postaje stavak 9. mijenja se i glasi: 
»U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa, iz stavka 6. i 7. ovog članka, obveznik 
komunalnog doprinosa dozvoljava Općini Dugi Rat upis prava hipoteke na nekretnini koja je predmet 
komunalnog doprinosa, odnosno na kojoj će se graditi objekt ili na nekoj drugoj nekretnini u 
vlasništvu obveznika, a čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od iznosa obveze komunalnog 
doprinosa. U tom slučaju obveznik i Općina će sklopiti Ugovor o osiguranju tražbine. Ugovor se 
sastavlja i solemnizira o trošku obveznika komunalnog doprinosa.” 
 

Stavci  2. i 3. postaju stavci 7. i 8. 
 

 
Članak 4. 

 
 »Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dugi 
Rat.« 
 
 
KLASA:021-05/18-01/46                                                               
URBROJ:2181-22-01/1-22-2           PREDSJEDNIK                                                                                  
Dugi Rat, 31. siječnja 2022.           OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                        

        Frane Marčić 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2. 

Na temelju članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i 

članka 20. st. 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 17/19 i 98/19) te članka 

19. Statuta Narodne Knjižnice Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat broj: 3/21), a u 

svezi s člankom 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat broj: 

5/21), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 8. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 

o izboru i imenovanju ravnateljice Narodne Knjižnice “Dugi Rat” 

 

1. Za ravnateljicu Narodne knjižnice Dugi Rat bira se i imenuje:   

KATICA FRANIĆ iz Dugog Rata, Jadranska 24, magistra bibliotekarstva.  

 

2. Dužnost ravnateljice obnaša se na vrijeme od četiri godine koje započinje s danom 01. veljače 2022. godine 

uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja. 

3. Radi stupanja na dužnost imenovana je dužna sklopiti odgovarajući ugovor o radu kojeg u ime Osnivača 

ustanove zaključuje općinski načelnik Općine Dugi Rat.  

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku” – službenom glasilu 

Općine Dugi Rat. 

Obrazloženje 

Općinski načelnik je dana 10.12.2021. godine raspisao javni natječaj za izbori imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Narodne Knjižnice Dugi Rat (”Narodne Novine broj:136/21). Kako u ostavljenom roku 

nije zaprimljena nijedna prijava to je sukladno članku 43. Zakona o ustanovama općinski načelnik donio odluku 

o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice “Narodne knjižnice 

Dugi Rat” 28. prosinca 2021. godine KLASA: 112-01/21-01, URBROJ: 2155/02-02/3-21-3. 

Sukladno odluci, općinski načelnik je raspisao ponovljeni javni natječaj za izbori imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Narodne Knjižnice Dugi Rat dana 31. prosinca 2021. godine (“Narodne Novine 

broj:147/21). 

 U ostavljenom roku pristigla jedna prijava na natječaj kandidatkinje Katice Franić i to dana 05.01.2022. 

godine predana na protokol Općine. Za ravnatelja/ravnateljicu Narodne knjižnice Dugi Rat može se na temelju 

predloženog četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima: završen 

diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada 

u knjižnici te odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. Iznimno ako se na ponovljeni javni 

natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja Knjižnice, može se na temelju predloženog 

četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani 



4 

 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen 

studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja. 

Povjerenstvo za provedbu ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice 

Dugi Rat je dana 25. siječnja 2022. godine uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je prijava Katice 

Franić podnesena u roku, da sadrži svu potrebnu dokumentaciju te da udovoljava svim formalno pravnim 

uvjetima iz natječaja te je predložilo općinskom načelniku da podnese Općinskom vijeću prijedlog  za izbor i 

imenovanje  Katice Franić za ravnateljicu Narodne knjižnice Dugi Rat za mandatno razdoblje od četiri (4) 

godine uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri (3) godine od dana imenovanja s obzirom 

da predložena kandidatkinja ispunjava sve potrebne propisane uvjete te se odlikuje stručnim, radnim i 

organizacijskim sposobnostima. 

Zbog navedenog odlučeno je kako se navodi u izreci ovog Rješenja. 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim 

Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana njegove dostave. 

 

KLASA: 024-05/22-01/01                          PREDSJEDNIK  

URBROJ: 2181-22-01/1-22-1               OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Dugi Rat, 31.01.2022. 

                                         Frane Marčić
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