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                           1. 

 

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

broj:5/21) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na svojoj 11. sjednici održanoj dana 02. svibnja 2022. godine, 

donos 

ODLUKU O USVAJANJU 

STRATEGIJE UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE DUGI RAT DO 2027. GODINE 

 

Članak 1. 

Usvaja se Strategija ukupnog razvoja Općine Dugi Rat do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) u tekstu 

koji je pripremljen za ovu sjednicu vijeća te predstavlja kao takav i sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 

Tekst Odluke o usvajanju Strategije objaviti će se u „Službenom glasniku“- službenom glasilu Općine Dugi Rat 

i na web stranici Općine Dugi Rat, a tekst Strategije na web stranici Općine Dugi Rat. 

Članak 3. 
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku“ - službenom glasilu Općine Dugi 

Rat. 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-02/22-01/07                                                                       PREDSJEDNIK  

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

Dugi Rat, 02. svibnja 2022.                                  

                                                                                                   Frane Marčić 

_________________________________________________________________________________________ 

2.1. 

 

Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. i članka 41. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(“Narodne novine” broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19), članka 47. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića „Dugi Rat i 

članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21), 

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na  11. sjednici održanoj dana 02. svibnja 2022. godine donijelo je 

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i pravima i obvezama korisnika  

I. 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o o upisu djece i pravima i obvezama korisnika  Dječjeg vrtića Dugi 

Rat u tekstu kojeg je prihvatilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Dugi Rat” na 9. sjednici održanoj 14.3.2022. 

godine, a koje se smatra sastavnim dijelom ove Odluke. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“- službenom glasilu Općine 

Dugi Rat.  

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 

 

KLASA:601-01/22-01/08                                                                                                                  

URBROJ:2181-22-01/1-22-1                                                  PREDSJEDNIK                              

Dugi Rat, 02. svibnja 2022.         OPĆINSKOG VIJEĆA:  

                                                                                                                                  

                                 Frane Marčić           

 

2.2. 
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Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4., u vezi s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Dugi Rat (u nastavku teksta Dječji 

vrtić), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dugi Rat, nakon prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Dugi Rat  

, na 9. sjednici održanoj 14.3.2022.godine donijelo je  

 

PRAVILNIK O UPISU DJECE I PRAVIMA I 

OBVEZAMA KORISNIKA USLUGA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću (u 

nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić, način organiziranja i ostvarivanja 

programa predškolskog odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi djece predškolske dobi,  te prava i obveze 

roditelja odnosno skrbnika djece-korisnika usluga u Dječjem vrtiću. 

 

Članak 2. 

(1) U Dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći programi za djecu predškolske dobi: 

 redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece 

predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti programi) usklađeni s radnim vremenom zaposlenih 

roditelja i potrebama djece, 

 program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s teškoćama u razvoju 

dvije godine prije polaska u osnovnu školu, 

 drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi predškolskog odgoja u skladu s potrebama 

djece i zahtjevima roditelja. 

 (2) Na osnovi javnih ovlasti, Dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:  

 upise djece u Dječji vrtić i ispise s vođenjem odgovarajuće dokumentacije, 

 izdavanje potvrda i mišljenja, te 

 upisivanje podataka o Dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.  
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(3) Ako Dječji vrtić odlučuje o navedenim  poslovima  ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na 

osnovi javnih ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge 

fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku. 

(4) Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku 

godinu, koja traje od 1. rujna tekuće godine do 31. kolovoza naredne godine.  

 

II. UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 3. 

(1) Pravilnik donosi Upravno vijeće nakon pribavljene suglasnosti od Općine Dugi Rat, sukladno članku 35. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, 10/97., 107/07., 94/13., 98/19.) 

(2) Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom (članak 

20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, 10/97., 107/07., 94/13., 98/19.) 

(3) Upisi djece u redovite programe Dječjeg vrtića obavljaju se u skladu s Godišnjim planom i programom rada i 

Kurikulumom vrtića u pravilu tijekom travnja tekuće za iduću pedagošku godinu. 

(4) Redovni jaslički program namijenjen je djeci od navršenih 12 mjeseci života do 3 godine života. Kao prag za 

upis u jaslice uzima se dijete koje je do 31. kolovoza u godini u kojoj se provode upisi navršilo 12 mjeseci života. 

Pravo na upis imaju i djeca koja pune 12 mjeseci života u tekućoj pedagoškoj godini. 

(5) Redovni vrtićki program namijenjen je djeci od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu. Kao prag 

za upis u vrtićke skupine uzima se dijete koje je do 31. kolovoza u godini u kojoj se provode upisi navršava 3 

godine života pa do polaska u školu. 

(6) Upisi u ostale programe (posebni programi i program predškole)  odvijaju se po potrebi tijekom pedagoške 

godine. 

(7) Djeca mlađa od 12 mjeseci primat će se u Vrtić kada se za to osiguraju potrebni uvjeti. 

(8) Vrtić je dužan osigurati upis svoj djeci predškolskog uzrasta, ali tako da se ta ista raspoređuju u programe 

prema ostvarenom broju bodova. 

(9) Svake godine prilikom upisa (obnove ugovora) svi su roditelji/korisnici usluga dužni dati upisninu od 100, 00 

kn. 

(10) Svake godine prilikom obnove ugovora svi roditelji/korisnici usluga dužni su dostaviti potvrdu o prebivalištu. 
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Članak 4. 

(1) Za dijete s teškoćama u razvoju provodi se opservacijski postupak u trajanju od 3 mjeseca. O duljini dnevnog 

boravka djeteta u vrtiću tijekom opservacije odlučuje opservacijski tim uz prethodno mišljenje liječnika specijalista 

koji vodi dijete te o uvjetima koje Dječji vrtić može osigurati djetetu.  

(2) Opservacijski tim čine stručni suradnik/ci, zdravstvena voditeljica, ravnateljica  i odgojitelji u čiju odgojnu 

skupinu ide dijete. 

(3) Dječji vrtić zadržava pravo izmjene korištenja uvjeta programa nakon provedene pedagoške opservacije djeteta 

također uz prethodno mišljenje liječnika specijalista koji vodi dijete vodeći računa o uvjetima koje Dječji vrtić 

može osigurati djetetu. Sukladno psihofizičkom stanju djeteta, sigurnosti i ostvarivanja odgojno–obrazovnog 

programa za drugu djecu, Dječji vrtić donosi jednu od sljedećih odluka: 

a) produljenje vremenskog trajanja boravka djeteta u skupini ili 

b) skraćenje vremenskog trajanja boravka djeteta u skupini ili 

c) promjena odgojno–obrazovnog programa ili 

d) ispis djeteta ako opservacijski tim procijeni da boravak djeteta u vrtiću/jaslicama nije u najboljem interesu 

djeteta/djece. 

Članak 5. 

 

(1) Prednost pri upisu imaju djeca s navršenom jednom godinom života pa do polaska u osnovnu školu, državljani 

Republike Hrvatske čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Dugi Rat. 

(2) Djeca s područja drugih jedinica lokalne samouprave imaju pravo upisa u Dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta 

te ukoliko druga jedinica lokalne samouprave sufinancira smještaj djece u Dječjem vrtiću ili uz plaćanje pune 

ekonomske cijene od strane roditelja ili skrbnika.  

Članak 6. 

 

(1) Pravo na organizirane programe u Vrtiću ostvaruju roditelji podnositelji zahtjeva prema prioritetima 

utvrđenim Zakonom i ovim Pravilnikom primjenom sljedećih kriterija: 

 

1.Zaposlenost roditelja/skrbnika: 

 Dijete iz obitelji samohranog zaposlenog roditelja                                            80 

bodova 

 Dijete iz obitelji samohranog nezaposlenog roditelja                                            40 

bodova 
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 Dijete iz obitelji oba zaposlena roditelja                                                             60 

bodova 

 Dijete iz obitelji jednog zaposlenog roditelja                                                      30 

bodova 

 Dijete iz obitelji jednog zaposlenog roditelja, a drugi je redovni student          60 

bodova 

 Dijete iz obitelji gdje su oba roditelja redovni studenti                                    60 bodova 

 Dijete iz obitelji gdje je jedan roditelj zaposlen, a drugi umirovljenik             30 

bodova 

 Dijete iz obitelji gdje su oba roditelja umirovljenici                                          20 

bodova 

 Dijete iz obitelji gdje su oba roditelja nezaposlena                                           10 bodova 

 

2 .Socijalni status obitelji: 

 Dijete iz obitelji bez oba roditelja                                                                    100 bodova 

 Dijete iz udomiteljske obitelji                                                                            80 bodova 

 Dijete iz obitelji gdje postoje teži oblici socijalne patologije  

ili u teškim socijalnim uvjetima                                                                         15 bodova 

 Dijete iz obitelji koja prima dječji doplatak                                                         5 

bodova 

 Dijete iz obitelji s troje djece i više                                                                      5 

bodova 

 

3. Invalidnost i zdravstveno stanje u obitelji: 

 Dijete s teškoćama u razvoju prema Rješenju HZZO-a  

ili Nalazu i mišljenju jedinstvenog tijela vještačenja                                         15 

bodova 

 Dijete čiji je roditelj žrtva ili invalid Domovinskog rata                                   10 

bodova 

 Dijete iz obitelji s težom bolesti ili invalidnosti roditelja 

 ili djeteta člana zajedničkog domaćinstva                                                         10 
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bodova 

 

4. Ostalo 

 Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu                                                   10 

bodova 

 Dijete s prošlogodišnje liste neupisane djece                                                              1 

bod 

 

(2) Invalidnost se dokazuje Rješenjem nadležne liječničke komisije, teškoće u razvoju Rješenjem o kategorizaciju 

Centra za socijalnu skrb, a teška bolest roditelja ili djeteta potvrdom specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene 

zaštite. 

(3) Bodovi utvrđeni po kriteriju 1. iz ovog članka ne mogu se zbrajati, dok se bodovi po ostalim kriterijima mogu 

zbrajati.  

(4) Bodovi utvrđeni po kriterijima ovog Pravilnika zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje se lista 

prioriteta-čekanja na koju se redom stavljaju podnositelji zahtjeva od većeg broja bodova do najmanjeg. 

(5) Ako više podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova, prednost pri upisu ima dijete čiji je roditelj u radnom 

odnosu dužem od četiri mjeseca. Ako je i u tom slučaju isti broj bodova, prednost pri upisu ima dijete  starije 

kronološke dobi. Ako je i tom slučaju isti broj bodova, prednost pri upisu imaju djeca čiji roditelj u vrijeme upisa 

ima status operativnog vatrogasca u DVD „Dalmacija“ Dugi Rat u neprekidnom trajanju od tri godine(što dokazuje 

potvrdom izdanom od DVD „Dalmacija“ Dugi Rat) i djeca čiji roditelj u vrijeme upisa ima status dobrovoljnog 

darivatelja krvi, a koji je u proteklom razdoblju minimalno darovao pet doza krvi (što dokazuje knjižicom 

dobrovoljnog darivatelja krvi). 

 (6) Djeca koja se tijekom godine ispišu iz Dječjeg vrtića/jaslica iz bilo kojih razloga, a žele se ponovno upisati u 

Dječji vrtić/jaslice, u novoj pedagoškoj godini nemaju nikakvu prednost pri upisu. Za njih vrijede isti kriteriji kao i 

za svu novo prijavljenu djecu po kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom. 

(7) Ukoliko je kapacitet Dječjeg vrtića veći od potreba i interesa za upis djece, prijam će se vršiti neovisno o 

utvrđenim prioritetima, ali roditelji su dužni dostaviti podatke o ispunjavanju utvrđenih prioriteta. 

Članak 7. 

(1) U skladu s Planom upisa, u Dječjem vrtiću svake godine objavljuje se Oglas za upis djece radi ostvarivanja 

programa predškolskog odgoja. 
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(2) Oglas se objavljuje na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Dugi Rat te na oglasnim pločama u svakom 

odjeljenju Dječjeg vrtića. Oglas mora sadržavati sve potrebne upute za roditelje/skrbnike, a obavezno: rok za 

podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva, naznaku osnovne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, rok 

i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarivanja prava učesnika u postupku upisa. 

 

Članak 8. 

(1) Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Dječjeg vrtića. (2) Uz Zahtjev 

za upis djeteta roditelj/ skrbnik prilaže: 

 izvadak iz matice rođenih ili rodni list,  

 potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili preslika osobne iskaznice, 

 presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika, 

 podatke o članovima zajedničkog domaćinstva, 

 potvrde o statusu zaposlenosti roditelja/staratelja (elektronički zapis o radno pravnom statusu), 

 rješenje o stupnju invalidnosti, 

 liječničku potvrdu specijalista o težoj bolesti roditelja djeteta odnosno djeteta člana zajedničkog 

domaćinstva, 

 nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju, 

 potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu, 

 potvrda o statusu redovnog studenta, 

 rješenje o pravu na dječji doplatak, 

 dokaz o statusu samohranog roditelja (smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku 

drugog roditelja ili dokaz da je drugi roditelj lišen roditeljske skrbi) ili da mu je roditeljska skrb 

u mirovanju. 

 

Članak 9. 

(1) Upravno vijeće Dječjeg vrtića, na prijedlog Komisije za upis, donosi Rješenje o rezultatima upisa u roku od 

15 dana po zaključenju roka za podnošenje zahtjeva za upis. 

(2) Komisiju za upis čine ravnateljica, stručna služba vrtića, zdravstvena voditeljica, jedan odgojitelj i jedan 

član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića. 

(3) Dječji vrtić mora dovršiti sve poslove oko upisa najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine. 

(4) Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan Rješenjem o rezultatima upisa ili rasporeda svog djeteta može 

izjaviti Žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana objave Rješenja o rezultatima upisa.  
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(5) Upravno vijeće odlučuje o Žalbi sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. 

(6) O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja/ skrbnika djeteta.    

 

 

III. OSTVARIVANJE  PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 10. 

(1) Roditelj/skrbnik djeteta ima pravo prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s uvjetima boravka 

djeteta te pravima i obvezama korisnika usluga. 

(2) Roditelj/skrbnik djeteta ima pravo na redovite individualne razgovore i roditeljske sastanke o razvoju i 

napredovanju djeteta te na sudjelovanje u različitim oblicima suradnje s Dječjim vrtićem. 

(3) Roditelj/skrbnik djeteta ima pravo podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Dječjeg vrtića radi zaštite 

pojedinačnih prava djeteta. 

(4) Roditelj/skrbnik djeteta ima pravo sudjelovati u upravljanju Dječjim vrtićem na način utvrđen Zakonom o 

predškolskom odgoju i obrazovanju i Statutom Dječjeg vrtića, birati i biti biran za predstavnika roditelja 

korisnika usluga u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića. 

 

Članak 11. 

(1) Roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića imaju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa na 

način kako slijedi: 

 djeca samohranog roditelja sudjeluju s 50% odgovarajućeg iznosa sudjelovanja. Ukoliko je u 

Dječjem vrtiću više djece istog samohranog roditelja svi sudjeluju s 50% od utvrđenog 

iznosa, 

 djeca bez oba roditelja oslobađaju se sudjelovanja u cijeni programa, 

 roditelji s više djece u Dječjem vrtiću sudjeluju na način da drugo dijete plaća 80% cijene 

boravka a svako sljedeće dijete ima dodatnih 10% popusta (treće plaća 70%, četvrto 

60%,…). Popust se obračunava na manji iznos ili manje iznose, 

 djeca djelatnika Dječjeg vrtića sudjeluju s 50% od punog iznosa boravka koji koristi, 

 roditelji djece korisnika programa Dječjeg vrtića koji uslijed duže bolesti, odnosno preko 30 

dana, ne koriste program vrtića plaćaju 50% utvrđene cijene programa i to na temelju 

potvrde liječnika. 
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     Članak 12. 

(1) Roditelj/ skrbnik početkom svake pedagoške godine dužan je sklopiti Ugovor o ostvarivanju programa s 

Dječjim vrtićem, odnosno Aneks osnovnom ugovoru o ostvarivanju redovitog programa ranog i predškolskog 

odgoja djece. 

(2) Roditelj koji se po pozivu Dječjeg vrtića zbog potpisivanja Ugovora u roku od 8 dana ne odazove smatrat će 

se da je odustao od upisa djeteta. 

(3) Roditelj djeteta koje je upisano u Dječji vrtić/jaslice dužan je u mjesecu travnju potpisati Obrazac za 

produženje ugovora za svaku sljedeću pedagošku godinu. 

(4) Premještaj djece iz jasličkih u vrtićke skupine obavlja se do popunjenosti kapaciteta vrtićkih skupina, a 

pravo prednosti pri premještaju u vrtićke skupine imaju djeca starije kronološke dobi. 

(5) Roditelji imaju mogućnost predaje zahtjeva za promjenom programa/objekta vrtića/jaslica ukoliko za to 

postoje opravdani razlozi, a realizacija premještaja obavlja se sukladno slobodnim mjestima u željenom 

programu. 

(6) Ustanova može zbog uvjeta rada, organizacije djelatnosti, primjene pedagoških standarda ili određenih 

izvanrednih okolnosti premjestiti dijete iz jedne u drugu odgojno – obrazovnu skupinu ili iz jednog područnog 

objekta u drugi.  

(7) Dječji vrtić može izmijeniti uvjete ostvarivanja programa za dijete ili otkazati ostvarivanje programa u 

slučaju značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni tim Dječjeg 

vrtića, a na temelju obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi te provedene psihološke i pedagoške 

opservacije djeteta ako je to u interesu razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja 

odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu. 

(8) U skladu s odlukama nadležnog tijela Dječjeg vrtića, stručni tim zadržava pravo promjene odgojnog 

zaposlenika tijekom godine, ukoliko to zahtijevaju organizacijski uvjeti. 

 

Članak 13. 

(1) Prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN, 10/97, 

105/02, 55/06, 121/07), upis djeteta u Dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti te kao dio 

obvezne upisne dokumentacije roditelj je dužan dostaviti ustanovi potvrdu o obavljenom sistematskom 

zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u Dječji vrtić, a iz koje je razvidno kako je dijete 

redovito cijepljeno prema propisanom Programu obveznog cijepljenja.  

(2) Roditelj/skrbnik ne smije dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja treba dostaviti 

potvrdu nadležnog liječnika kojom se dozvoljava djetetu ponovni boravak u Dječjem vrtiću. 
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(3) Roditelj/skrbnik treba izvijestiti odgojitelja odgojne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka djeteta. 

(4) Roditelj/skrbnik treba se odazvati pozivima za roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s 

Dječjim vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta. 

 

Članak 14. 

(1) Roditelj/skrbnik, neposredni korisnik usluga, dužan je sudjelovati u cijeni programa koji ostvaruje njegovo 

dijete/djeca na način utvrđen ovim Pravilnikom kako slijedi: 

 

Za program jaslica 715,00 kn 

Za 10-satni program 605,00 kn 

Za 8-satni program 495,00 kn 

Za 6-satni program 385,00 kn 

Za 5-satni program 330,00 kn 

 

(2) O promjeni visine sudjelovanja roditelja iz prethodnog stavka odlučuje osnivač uz prethodnu suglasnost 

Općinskog vijeća Općine Dugi Rat. 

 

Članak 15. 

(1) Korisnik se obavezuje da će cijenom vrtića-jaslica participirati 12 mjeseci. Tijekom srpnja i kolovoza, ako 

dijete ne pohađa vrtić-jaslice, roditelj sudjeluje s 30% od cijene boravka koji koristi. 

Članak 16. 

(1) Roditelj/skrbnik korisnik programa vrtića/jaslica dužan je sudjelovanje u cijeni programa uplaćivati na žiro 

račun Vrtića broj: HR9623400091110994597 najkasnije do 15-tog tekućeg mjeseca za taj mjesec i o tome 

predočiti dokaz, odnosno kopiju uplatnice, upravi vrtića ili odgojitelju. 

Članak 17. 

(1) Ako roditelj/skrbnik ne izvrši obvezu uplate mjesečnog iznosa sudjelovanja u cijeni programa u roku 30 

dana od isteka zadnjeg dana dospijeća obveze, Dječji vrtić će istom otkazati pružanje usluga, a potraživanja će 

naplatiti putem suda. 
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Članak 18. 

(1) Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz Dječjeg vrtića, dužan je o tome obavijestiti Dječji vrtić pismenim 

putem najmanje 15 dana prije ispisivanja djeteta. Korisnik usluga dužan je podmiriti troškove korištenja 

usluga do dana ispisivanja djeteta. 

 

Članak 19. 

(1) Dječji vrtić može otkazati pružanje usluga djetetu za slučaj nemarnog i neodgovornog odnosa korisnika 

usluga prema Dječjem vrtiću, a u skladu s općim aktima Dječjeg vrtića. 

 

Članak 20. 

(1) Dječji vrtić i roditelj/staratelj korisnik usluga potpisuju Ugovor o neposrednim pravima i obvezama u skladu 

s odredbama ovog Pravilnika te općih akata Dječjeg vrtića. 

(2) Dječji vrtić osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih 

podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili 

oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. 

(3) Dječji vrtić osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci 

obrađuju. Ugovor o radu čuva se u dosjeu radnika trajno. Dječji vrtić će čuvati podatke o privoli i obradama 

kako bi dokazao zakonitost obrade. 

Postupak obrade osobnih podataka radnika predviđen je Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka i 

Uredbi o zaštiti osobnih podataka.  

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21. 

 

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o upisu djece i pravima i obvezama 

korisnika usluga donesen na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2014. g. Klasa: 601-

01/14-03/26 UR. Broj: 2155-17-03-14-1.  

 

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama Dječjeg vrtića. 

                                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Karlo Lozić 

                                                                                    ----------------------------------- 
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3. 

 

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 

(“Narodne novine” broj 29/19 i 98/19) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno 

glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na  11 . sjednici održanoj dana 02. 

svibnja 2022. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

 
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dugi Rat za financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Dugi Rat za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2022. Godinu, koja su osigurana u 

Proračunu Općine Dugi Rat za 2022. godinu. 

 

Članak 2. 

(1) Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci i 

nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova Općinskog vijeća u trenutku 

konstituiranja Općinskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela jedinice 

lokalne samouprave. 

(2) Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i članu 

izabranom s grupe liste birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom 

članu Općinskog vijeća. 

 

Članak 3. 

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Općinskog vijeća je 13, a broj članova pod-zastupljenog spola je 2. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava od 1.136,36 kn. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se tromjesečna naknada u iznosu od 1.250,00 

kn. 

 

 

Članak 4. 

 

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u Općinskom vijeću Općine Dugi Rat iznos sredstava iz članka 

3. Ove odluke raspoređuje se u iznosima kako slijedi: 

 

 

 

 



14 

 

  

Naziv političke stranke i 

nezavisnog vijećnika 

 

Broj vijećnika/ca 

 

Tromjesečni iznos 

sredstava za isplatu u 

2022. godini (u kn) 

 

 

Godišnji iznos 

sredstava za isplatu u 

2022. godini (u kn)  

žene muškarci žene muškarci ukupno 

1. HDZ    1    3 1.250,00 3.409,08 18.636,32  

2. HDS    0    1 0 1.136,36               4.545,44 

3. SDP        1 0 1.136,36               4.545,44 

4. HSP    0    1 0 1.136,36               4.545,44 

5. DP    0    1 0 1.136,36               4.545,44 

6. KLGB – Tonči Bauk    0    3 0 3.409,08             13.636,32 

7. KLGB – Antonieta Trgo    1    0 1.250,00 0               5.000,00  

8. KLGB – Marin Škobalj    0    1 0 1.136,36               4.545,44 

 SVEUKUPNO    2    11 2.500,00 12.499,96             59.999,84 

 

Članak 5. 

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel na žiro - račun političke stranke, odnosno 

na poseban račun svakog člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno.  

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku – službenom glasilu Općine 

Dugi Rat. 

 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 

 

 

KLASA:024-02/22-01/09           PREDSJEDNIK   

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

Dugi Rat, 02.svibnja 2022.                      

               Frane Marčić 

  

 

  



15 

 

4. 

 

Na temelju članka 61. a. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20), članka 27. i 44. stavak 4. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi 

Rat, broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 11. sjednici održanoj 02. svibnja 2022. godine donosi 

 

 

ODLUKU 
 

o raspisivanju izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat 

 

 

I. 

 

 Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat. 

 

II. 

 

 Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 05. lipnja 2022. godine u vremenu od 07,00 do 19,00 sati.  

 

III. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svim članovima vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Dugi Rat. 

 

IV. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ - službenom glasilu 

Općine Dugi Rat.  

 

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/10                                                                  PREDSJEDNIK  

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

Dugi Rat, 02. svibnja 2022.                                  

                                                                                                   Frane Marčić 
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5. 

 

Na temelju 5. stavka 1. Odluke o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik“ - službeno 

glasilo Općine Dugi Rat, broj: 1/06 i 2/10), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 11. sjednici održanoj 02. 

svibnja 2022. godine donosi 

 

 

RJEŠENJE 

 

o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine 

Dugi Rat za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

 

I. 

 

1.) U stalni sastav Izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat za provedbu izbora za članove Vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat, imenuju se: 

 

  1. SILVIJA BLIZNAC RADIĆ, dipl. iur. - kao predsjednica 

  2. PAVAO TOMIĆ, bacc.admin.publ. za zamjenika predsjednice 

  3. IVANKA VOLODER, dipl. oec. za člana 

  4. MATEA BRAIČIĆ, mag. oec., za  člana 

  5. DRAGICA RODIĆ, bacc.admin.publ, za zamjenika člana 

  6. MARA ZEMUNIK, za zamjenika člana.   

 

 2.) Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora obavlja poslove određene Odlukom o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora te druge potrebne 

poslove određene Zakonom i Statutom. 

 

 

II.  

 

 Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ - službenom glasilu 

Općine Dugi Rat. 

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/11                                                                 PREDSJEDNIK  

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

Dugi Rat, 02. svibnja 2022.                                  

                                                                                                   Frane Marčić 
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6. 

Na temelju članka 61. stavka 4. 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) i 

članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) 

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 11. sjednici održanoj 02. svibnja 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o načinu i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Dugi Rat 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje postupak pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora, tijela za 

raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, troškovi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Dugi Rat i zaštita izbornog prava. 

 

Članak 2. 

Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem u skladu sa zakonom, 

Statutom i ovom Odlukom. 

Broj članova vijeća mjesnih odbora određen je se prema broju birača i to: 

- pet (5) članova u mjesnom odboru koji ima do 1000 birača, 

- sedam (7) članova u mjesnom odboru koji ima preko 1000 birača. 

Broj birača za utvrđivanje broja članova vijeća uzima se prema broju birača na posljednjim izborima održanim 

na području mjesnog odbora. 

Članak 3. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat raspisuje Općinsko vijeće posebnom 

odlukom, kojom se utvrđuje točan datum i vrijeme održavanja izbora. 

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. 

Članak 4. 

Svaki mjesni odbor je jedna izborna jedinica.   

Granice područja izbornih jedinica odgovaraju granicama područja mjesnih odbora kako slijedi: 

- Mjesni odbor Duće, 

- Mjesni odbor Dugi Rat, 

- Mjesni odbor Orij i Mali Rat, 

- Mjesni odbor Sumpetar, 

- Mjesni odbor Krilo. 
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Članak 5. 

Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim 

sustavom. 

Članak 6. 

Član vijeća mjesnog odbora ne može biti istovremeno i član vijeća drugog mjesnog odbora, kao ni član 

predstavničkog ili izvršnog tijela u Općini, pročelnik, službenik ili namještenik u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Dugi Rat. 

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća mjesnog odbora, no ukoliko 

bude izabrana za člana vijeća mjesnog odbora dužna je na konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora 

izjasniti se da li prihvaća dužnost člana vijeća ili nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem slučaju joj 

mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik. 

Članak 7. 

Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje četiri godine. Izbori se mogu održati i prije isteka mandata ako 

Općinsko vijeće raspusti vijeće mjesnog odbora ili kad vijeće nema dovoljan broj članova za pravovaljano 

odlučivanje. 

Mandat članova vijeća izabranih na izvanrednim izborima traje do održavanja redovnih izbora. 

Ako se vijeće mjesnog odbora raspušta u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za članove vijeća mjesnih 

odbora, neće se održati prijevremeni izbori. 

Članak 8. 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju punoljetni građani mjesnih odbora koji imaju biračko pravo, odnosno 

imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće raspisuju izbori. 

Članak 9. 

Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim 

glasovanjem. 

Članak 10. 

Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati građanin s područja mjesnog odbora za čije se vijeće 

raspisuju izbori, te mora biti punoljetan. 

Članak 11. 

Članu vijeća mjesnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima koji su 

propisani za prestanak mandata vijećniku u Općinskom vijeću. 

II. KANDIDIRANJE 

Članak 12. 

Pravo na predlaganje kandidata na listi za izbor članova vijeća mjesnog odbora imaju sve registrirane političke 

stranke i birači. 
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Političke stranke mogu predlagati kandidacijske liste samostalno, te dvije ili više političkih stranaka (koalicijske 

liste). 

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu, za njezinu pravovaljanost dužni su 

prikupiti propisan broj potpisa. 

Broje potrebnih potpisa iz stavka 3. ovog članka određuje se prema broju članova vijeća mjesnih odbora, i to: 

 

- 50 potpisa birača u mjesnom odboru sa 7 članova 

- 30 potpisa birača u mjesnom odboru sa 5 članova. 

 

Članak 13. 

Prijedlog liste podnosi se na obrascu na kojem je naveden naziv izbornog povjerenstva, naziv vijeća mjesnog 

odbora, predlagatelj i potpis ovlaštenog predstavnika odnosno podnositelja liste. 

U prijedlog liste obvezno se navodi ime i prezime kandidata, adresa prebivališta, OIB, datum rođenja i 

nacionalonost. 

Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu listu. Kandidatom se može biti samo na jednoj listi, 

odnosno samo u jednom mjesnom odboru. 

Članak 14. 

Kandidati na listi poredani su od rednog broja jedan pa do broja koji odgovara broju članova vijeća dotičnog 

mjesnog odbora. Predlagatelji sami utvrđuju raspored kandidata na listi. 

Članak 15. 

Prijedlozi za kandidacijske liste moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 

dana od dana raspisivanja izbora. 

Nositelj liste je prvi predloženi kandidat. Uz listu se dostavljaju vlastoručno potpisana očitovanja kandidata o 

prihvaćanju kandidature. 

Općinsko izborno povjerenstvo će u roku 24 sata od isteka roka za dostavu kandidacijskih lista prihvatiti sve 

pravovaljane predložene liste, te ih odmah objaviti na oglasnoj ploči Općine, a na dan izbora postaviti na sva 

biračka mjesta. 

Općinsko izborno povjerenstvo će za svaki mjesni odbor utvrditi glasački listić. 

Članak 16. 

Kandidacijske liste se unose na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke odnosno 

koalicije, koja je listu predložila. 

Nezavisna lista se unosi prema abecednom redu nezavisne liste. Ako ima više nezavisnih lista tada se takve liste 

unose prema abecednom redu nositelja liste. 

Ako je kandidacijsku listu predložila koalicija političkih stranaka tada se njihova lista unosi po abecednom redu 

prve političke stranke koje je u prijedlogu navedena. 

Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelja kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu 

potpisnika kandidacijske liste. 
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Članak 17. 

Od dana kada se prihvati i objavi zbirna kandidacijska lista, političke stranke i drugi predlagatelji imaju pravo 

pod jednakim uvjetima iznositi svoje programe. Izborna promidžba završava 24 sata prije održavanja izbora. 

III. TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA 

Članak 18. 

Tijela za pripremu i provedbu mjesnih izbora su: 

- Općinsko izborno povjerenstvo, 

- Birački odbori. 

Članak 19. 

Općinsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. 

Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Dugi Rat imenuje Općinsko vijeće. 

Članovi stalnog sastava ne mogu biti pripadnici niti jedne političke stranke. 

Stalni sastav čine predsjednik i dva člana, te zamjenik predsjednika i dva zamjenika člana. 

Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke stranke odnosno 

političkih stranaka i liste grupe birača i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka i 

liste grupe birača, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća. 

Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnog odbora: 

1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora,  

2. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području, 

3. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove Vijeća mjesnih odbora,   

4. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih 

kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora , 

5. određuje biračka mjesta na svom području, 

6. nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 

7. nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbore za Vijeća mjesnih odbora u skladu s Zakonom, 

8. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove Vijeća mjesnih odbora na biračkim mjestima na svom 

području,  

9. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na svom području za izbor članova Vijeća mjesnih odbora, 

10. objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća mjesnih odbora,  

11. utvrđuje je li osigurava odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u  Vijećima mjesnih 

odbora,   

12. prikuplja rezultate izbora po biračkim mjestima na svojem području,  

13. obavlja sve administrativne i tehničke poslove vezane uz izbore, 

14. obavlja računovodstvene usluge i isplate vezane uz sve troškove izbora, 

15. obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i obvezatnim 

uputama,  

16. obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 
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Kada se izbori za vijeća mjesnih odbora provode istovremeno s izborima za članove predstavničkog tijela u 

Općini, Općinsko vijeće može donijeti odluku da pojedine ili sve poslove Općinskog izbornog povjerenstva i 

biračkih odbora za mjesne izbore obavlja  Općinsko izborno povjerenstvo imenovano za provedbu izbora za 

članove predstavničkog tijela u Općini. 

Članak 20. 

Članovi Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora i članovi biračkih 

odbora kao i njihovi zamjenici ne mogu biti kandidati za članove vijeća mjesnih odbora. 

Članak 21. 

Birački odbori neposredno provode izbore na biračkom mjestu te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja. 

Birački odbori: 

- izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, 

- osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja, 

- prebrojavaju glasačke listiće te sastavljaju zapisnik o provedenom glasovanju, 

- obavljaju i druge radnje propisane izbornim zakonodavstvom 

Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Dva člana biračkog odbora određuje većinska 

politička stranka odnosno političke stranke i članovi liste grupe birača i dva člana određuje oporbena politička 

stranka odnosno političke stranke i članovi liste grupe birača sukladno sastavu Općinskog vijeća Općine Dugi 

Rat. 

Političke stranke i članovi liste grupe birača dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti 

njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako 

prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti 

članove biračkih odbora. 

Predsjednike i potpredsjednike biračkih odbora odabire općinsko izborno povjerenstvo. 

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati za članove vijeća, a predsjednik i 

potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke. 

Izborno povjerenstvo imenovati će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora najkasnije 10 dana 

prije održavanja izbora. 

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti. 

 

IV. PROVEDBA IZBORA 

Članak 22. 

Glasovanje za članove vijeća mjesnih odbora obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora. 

Glasovanje se provodi osobno, glasačkim listićem.  
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Članak 23. 

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora imaju pravo odrediti 

promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka. 

 

Članak 24. 

Glasački listić sadrži: 

- serijski broj listića, 

- naziv liste, 

- ime i prezime nositelja liste. 

Ispred naziva liste naveden je redni broj. 

Glasački listić se popunjava na način da se zaokruži redni broj ispred naziva liste. 

Važećim glasačkim listićem se smatra onaj listić iz kojeg se na siguran način može utvrditi zakoju listu je birač 

glasovao, a svi ostali na drugi način popunjeni listići smatraju se nevažećim. 

Nevažeći glasački listić je: 

- nepopunjeni glasački listić, 

-glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač 

glasovao, 

- glasački listić na kojem je birač glaosvao za dvije ili više kandidacijskih lista. 

 

Članak 25. 

Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate izbora na temelju zapisnika o radu biračkih odbora, te 

objavljuje rezultate izbora. 

Izračun koliko je koja lista dobila članova u vijeću mjesnog odbora izračunava se po metodi po kojoj se 

izračunava izbor članova predstavničkog tijela (D’ Hondtova metoda). 

 

Članak 26. 

Nakon što utvrdi rezultate glasovanja, Općinsko izborno povjerenstvo objavit će rezultate izbora najkasnije 24 

sata od zatvaranja birališta. 

 

V. TROŠKOVI IZBORA 

Članak 27. 

Financijska sredstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom 

proračunu. 

Političkim strankama i nezavisnim kandidatima neće se vraćati troškovi izborne promidžbe. 
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VI. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

Članak 28. 

Prigovor zbog nepravilnosti u postupcima svih izbornih radnji podnosi se Općinskom izbornom povjerenstvu. 

Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 48 sati od izvršene radnje na koju je stavljen prigovor. 

O prigovoru iz stavka 1. ovog članka odlučuje Općinsko izborno povjerenstvo u roku od 48 sati rješenjem na 

način i po postupku utvrđenom izbornim zakonodavstvom. 

Članak 29. 

Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora, podnositelj prigovora 

koji je nezadovoljan rješenjem ima pravo žalbe. 

Žalba iz stavka 1. ovog članka se podnosi općinskom načelniku putem izbornog povjerenstva koje je rješenje 

donijelo. 

Općinski načelnik dužan je donijeti rješenje o žalbi u roku 48 sati od isteka dana primitka žalbe. 

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji 

koje su propisane ovom Odlukom. 

 

Članak 30. 

Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno 

utjecale na rezultat izbora poništit će te radnje i odrediti njihovo ponavljanje, odnosno odrediti dan održavanja 

izbora ponavljanjem izbornih radnji. 

Ako izborne radnje iz prethodnog stavka ovog članka nije moguće ponoviti, Općinsko izborno povjerenstvo 

poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori. 

 

VII. KONSTITUIRANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

Članak 31. 

Konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku 30 dana od dana objave izbornih rezultata na oglasnoj ploči 

mjesnog odbora i službenim internetskim stranicama Općine Dugi Rat. 

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti u roku od 30 dana od dana 

objave izbornih rezultata na službenoj internetskoj stranici Općine Dugi Rat. 

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakonskom roku, općinski načelnik će odmah sazvati novu 

konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku 30 dana od dana sazivanja sjednice. 

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske 

liste koja je dobila najveći broj glasova, a ako je više lista dobilo najveći broj glasova, sjednici predsjedava prvi 

izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. 
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Vijeće je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg je glasovala većina svih članova 

vijeća. 

 

Članak 32. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora 

(„Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 1/06 i 2/10). 

 

Članak 33. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave „Službenom glasniku“- službenom glasilu Općine Dugi 

Rat. 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
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