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DUGOPOLJE, 22. ožujka 2018. godine BROJ  2

SLUŽBENI  VJESNIK
OPĆINE DUGOPOLJE

GODINA  XXII

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom 
uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka 
32. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik 
Općine Dugopolje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 
– pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Du-
gopolje na 8. sjednici, održanoj 22. ožujka 2018. 
godine, donosi

O D L U K U
o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana 

uređenja područja Dugopolje – Bani sjever

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana 
uređenja područja Dugopolje – Bani sjever (“Slu-
žbeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/03, 7/05, 
1/06, 2/07 i 3/12), u daljnjem tekstu: Plan ili Iz-
mjene i dopune Plana.

Članak 2.

Plan je izradila tvrtka ARCHING STUDIO 
d.o.o. iz Splita.

Članak 3.

Elaborat DPU-a izrađen je u 5 (pet) primje-
raka, sadrži uvezane tekstualne i grafi čke djelove, 
ovjeren je pečatom Općinskog vijeća Općine Du-
gopolje i potpisom predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Dugopolje, sastavni je dio ove Odluke i 
jedan njegov primjerak čuva se u pismohrani Op-
ćine Dugopolje.

Članak 4.

Plan, sadržan u elaboratu “Izmjene i dopune 
Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje – 
Bani sjever”, sastoji se od:
KNJIGA I
1. Tekstualni dio
Odredbe za provođenje
2. Grafi čki dio
1. Detaljna namjena površina  M 1:1000
2. Prometna, telekominikacijska i komunalna  

infrastrukturalna mreža

 2.1. Prometna mreža M 1:1000
 2.2. Karakteristični presjeci     

prometnica M 1:100
 2.3. Telekomunikacijska mreža M 1:1000
 2.4. Elektroenergetska mreža M 1:1000
 2.5. Javna rasvjeta  M 1:1000
 2.6. Vodovodna mreža M 1:1000
 2.7. Kanalizacijska mreža M 1:1000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite    

površina M 1:1000
4. Uvijeti gradnje M 1:1000
5. Plan parcelacije  M 1:1000 
KNJIGA II
3. Obavezni prilozi
A. Obrazloženje,
B. Izvod iz dokumenta šireg područja,
C. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje 

je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi, te 
sažetak dijelova tih dokumenata koji se odnose 
na sadržaj Plana,

D. Zahtjevi i smjernice,
E. Izvješće o javnoj raspravi,
F. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana,
G. Sažetak za javnost.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

(1) U članku 5., stavku 2., iza broja u zagra-
dama: “6/07” dodaju se brojevi: “3/14, 4/14, 3/17, 
7/17”.

(2) U stavku 3., dio teksta: “određena je 
osnovna namjena i to” zamjenjuje se tekstom: 
“određene su slijedeće namjene”.

(3) U alineji 1. riječ: “zona” se briše, a ozna-
ke: “K2 do K30” zamjenjuju se oznakama: “R2 
- R30”.

(4) Iza alineje 1., dodaje se nova podalineja, 
koja glasi: 
“– reciklažno dvorište (oznaka građevinske čestice 

R13)”.
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(5) Iza podalineje u alineji 1., dodaje se nova 
alineja i podalineje, koje glase: 
“ – poslovna: 

– benzinska postaja (oznaka građevinske če-
stice K5),

– ugostiteljsko-turistička (oznaka građevinskih 
čestica K17, K31),”.

(6) Alineje 2., 3., 4. i 5. postaju alineje 3., 4., 
5. i 6.

U naslovu Proizvodno-poslovna zona, na 
kraju teksta dodaju se novi stavci, koji glase:

“Unutar obuhvata DPU-a planira se uređenje 
reciklažnog dvorišta (RD) za odlaganje, razvrstava-
nje i privremeno odlaganje pojedinih vrsta otpada 
na građevinskoj čestici oznake R13.

Definirana je jedna građevinska čestica na 
kojoj je izgrađen objekt poslovne namjene – ben-
zinska postaja oznake K5.

Planirane su dvije građevinske čestice na koji-
ma se planira izgradnja objekata poslovne – ugosti-
teljsko-turističke namjene oznaka K17 i K31.”

Članak 6.

Iza točke 2. Detaljni uvjeti korištenja, ure-
đenja i gradnje građevnih čestica i građevina, 
dodaje se novi članak, koji glasi:

“Članak 6.

Pod gospodarskom (proizvodno-poslovnom) 
zonom podrazumijeva se zona za razvoj industrij-
sko-proizvodno-prerađivačkih pogona, zanatskih, 
servisnih, stacionarno-transportnih i skladišnih 
djelatnosti, te poslovnih, uredskih, uslužnih, trgo-
vačkih i komunalno-servisnih sadržaja, kao i ostalih 
sadržaja koji upotpunjuju osnovnu namjenu i ne 
zagađuju okoliš. U okviru ove zone omogućuje 
se i gradnja trgovačko-uslužnih i ugostiteljskih 
centara, poslovnih hotela, te maloprodajnih i vele-
prodajnih sadržaja koji zahtijevaju veće građevinske 
parcele.

Unutar obuhvata Plana planira se izgradnja 
reciklažnog dvorišta, gdje će građani moći dono-
siti otpad u za to postavljene kontejnere ili posude 
odgovarajućeg volumena. Na ovaj način bi se 
pridonjelo održivom mehanizmu prikupljanja, se-
lektiranja i valorizacije korisnog otpada. Reciklažno 
dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen 
odvojenom prikupljanju i privremenom skladište-
nju korisnog otpada (papir, karton, stiropor, staklo, 
limenke, plastika, zeleni otpad, ambalažni otpad, 
PET, ALU, glomazni otpad itd.), ali također može 

imati i prostor za privremeni prihvat građevinskog 
i elektro otpada. Ukoliko se analizom utvrdi ispla-
tivost prerade BIO-otpada iz kućanstva, moguće je 
ostvariti i dio obrade otpada u obliku komposta.

Planirane namjene imat će ograničenje da ne 
skladište, koriste ili proizvode opasne tvari, da ne 
zagađuju zrak, ne prouzrokuju veću buku od do-
zvoljene te ne ispuštaju opasne tvari u plinovitom 
ili krutom stanju, jer se zona nalazi u III. zoni sa-
nitarne zaštite. To znači da treba poticati izgradnju 
objekata s tvz. čistim tehnologijama, a sve ostale 
zabranjivati, te strogo propisati način rješavanja 
otpadnih voda.

S ciljem razvoja ove zone, po potrebi se do-
zvoljava mogućnost okrupnjivanja dviju ili više 
građevnih čestica u jednu građevnu česticu, te se 
u tom slučaju spajaju i površine gradivih djelova 
unutar spojenih građevnih čestica i isto se neće 
smatrati izmjena i dopunama ovog Plana.

Izvan površine unutar koje se može graditi 
građevina, a unutar površine namjenjene za pa-
rkovne nasade i prirodno zelenilo, mogu se izvesti 
samo kolni i pješački pristupi, otvorena parkirališta 
i manipulativne površine, dok se građevine moraju 
planirati unutar površine unutar koje se može gra-
diti građevina.”

Članak 7.

(1) Iza točke 2.1. Veličina i oblik građevi-
nskih čestica, dodaje se Članak 7..

(2) U stavku 1., oznake: “K2 do K30” zamje-
njuju se oznakama: “R2 - R30”, iza koefi cjenta 
izgrađenosti: “0,4” stavlja se zarez i dodaje tekst: 
“, osim za građevinsku česticu oznake R26 iznosi 
0,6”, oznake: “K7A i K7B” zamjenjuju se ozna-
kama: “R7A i R7B”, a iza koefi cjenta iskorišteno-
sti: “1,0” stavlja se zarez i dodaje tekst: “, te za 
građevinsku česticu oznake R26 iznosi 1,6”, dok 
se zadnje tri rečenice zamjenjuju rečenicom, koja 
glasi:

“Planira se izgradnja reciklažnog dvorišta na 
građevinskoj čestici oznake R13.”

(3) Iza stavka 1., dodaju se novi stavci, koji 
glase:

“U Planu je defi nirana čestica za izgradnju 
benziske postaje K5, na kojoj je najveći dopušteni 
koefi cjent izgrađenosti (kig) = 0,4; a najveći dopu-
šteni koefi cjent iskorištenosti (kis) je 0,8. 

Predviđene su građevinske čestice za izgra-
dnju poslovnih – ugostiteljsko-turističkih građevina, 
koje su označene oznakama K17 i K31, a najveći 
dopušteni koefi cjenti izgrađenosti (kig) za iste je 
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0,4; dok im je najveći dopušteni koefi cjent iskori-
štenosti (kis) 1,6.

Omogućava se izgradnja podrumske etaže 
građevine. U slučaju da se u sklopu građevine 
planira izgradnja podruma maksimalni koefi cjent 
izgrađenosti (kig) za isti je 0,80; te se u tom slučaju 
ukupni koefi cjent iskorištenosti (kis) može povećati 
za 0,80.”

(4) Stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.
(5) Iza stavka 6., dodaje se novi stavak, koji 

glasi:
“Ukrcajno iskrcana rampa ne obračunava se 

kod izračuna maximalne površine za građenje.”
Tablica na kraju teksta zamjenjuje se novom 

tablicom, koja izgleda: 

PROIZVODNO-POSLOVNA NAMJENA
R2 8.612 3.445 6.890 0,40 0,80
R3 2.544 1.018 2.035 0,40 0,80
R4 5.183 2.073 4.146 0,40 0,80
R6 2.841 1.136 2.273 0,40 0,80
R7A 6.917 2.767 6.917 0,40 1,00
R7B 4.921 1.968 4.921 0,40 1,00
R8 6.021 2.408 4.817 0,40 0,80
R9 31.103 12.441 24.882 0,40 0,80
R13 – reciklažno dvorište 4.497 1.799 3.598 0,40 0,80
R14 8.139 3.256 6.511 0,40 0,80
R18 13.593 5.437 10.874 0,40 0,80
R19A 2.211 884 1.769 0,40 0,80
R19B 2.223 889 1.778 0,40 0,80
R19C 2.308 923 1.846 0,40 0,80
R20 5.586 2.234 4.469 0,40 0,80
R21 5.487 2.195 4.390 0,40 0,80
R22 6.091 2.436 4.873 0,40 0,80
R23 6.062 2.425 4.850 0,40 0,80
R24 5.823 2.329 4.658 0,40 0,80
R25 5.330 2.132 4.264 0,40 0,80
R26 3.181 1.909 5.090 0,60 1,60
R27 10.430 4.172 8.344 0,40 0,80
R28 6.195 2.478 4.956 0,40 0,80
R29 12.455 4.982 9.964 0,40 0,80
R30 15.825 6.330 12.660 0,40 0,80
UKUPNO 183.578 74.066 151.775 – –

POSLOVNA NAMJENA – BENZINSKA POSTAJA
K5 4.999 2.000 3.999 0,40 0,80

1 2 3 4 5 6

Oznaka parcele
Površina 
građevne 
čestice

Površina 
zemljišta pod 
građevinom 

(max)

Ukupna
 površina 
građevine 
(btto max)

Koefi cijent 
izgrađenosti 
(max kig)

Koefi cijent 
iskorištenosti 

(max kis)
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1 2 3 4 5 6

Oznaka parcele
Površina 
građevne 
čestice

Površina 
zemljišta pod 
građevinom 

(max)

Ukupna
 površina 
građevine 
(btto max)

Koefi cijent 
izgrađenosti 
(max kig)

Koefi cijent 
iskorištenosti 

(max kis)

POSLOVNA NAMJENA – UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA
K17 35.343 14.137 56.549 0,40 1,60
K31 36.310 14.524 58.096 0,40 1,60
UKUPNO 71.653 28.661 114.645 – –

JAVNO-PROMETNE POVRŠINE
JP1 13.837 – – – –
JP2 4.326 – – – –
JP3 4.620 – – – –
JP5 605 – – – –
JP6 1.266 – – – –
JP7 11.572 – – – –
JP8 2.165 – – – –
UKUPNO 38.391 – – – –

JAVNA ZELENA POVRŠINA
Z1 4.255 – – – –

TRAFOSTANICE
TS2 34 – – – –
TS3 58 – – – –
TS4 66 – – – –
TS5 58 – – – –
TS6 47 – – – –
TS7 63 – – – –
TS8 143 – – – –
TS9 42 – – – –
UKUPNO 511 – – – –

POKOS BRZE CESTE

P1 583 – – – –

P2 66 – – – –

P3 24 – – – –

P4 93 – – – –

P5 245 – – – –

P6 75 – – – –

P7 55 – – – –

UKUPNO 1.141 – – – –

UKUPNO SVE 304.528 102.727 266.420 – –
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Članak 8.

(1) Iza točke 2.2. Veličina i površina građevi-
na, dodaje se Članak 8.

(2) U stavku 1., oznaka: “K7A” zamjenjuje se 
oznakom: “R7A”, oznaka: “K7B” zamjenjuje se 
oznakama: “R7B i R26”, a oznaka: “K3” zamje-
njuje se oznakom: “R3”, dok se zadnja rečenica 
briše.

(3) Iza stavka 1., dodaju se novi stavci, koji 
glase: 

“Najviša dozvoljena kota vijenca poslovne gra-
đevine – benzinske postaje oznake K5 je 6,0 m.

Najveća dozvoljena kota vijenca poslovnih – 
ugostiteljsko-turističkih građevina na građevinskim 
česticama oznaka K17 i K31 je 16,0 m od najniže 
kote uređenog terena.” 

Tablica na kraju teksta zamjenjuje se novom 
tablicom, koja izgleda: 

R24 5.823 4.658 10
R25 5.330 4.264 10
R26 3.181 5.090 12
R27 10.430 8.344 10
R28 6.195 4.956 10
R29 12.455 9.964 10
R30 15.825 12.660 10
UKUPNO 183.578 151.775 10

POSLOVNA NAMJENA 
– BENZINSKA POSTAJA

K5 4.999 3.999 6
POSLOVNA NAMJENA 

– UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA
K17 35.343 5.6549 16
K31 36.310 5.8096 16
UKUPNO 71.653 11.4645 -

JAVNO-PROMETNE POVRŠINE
JP1 13.837 – –
JP2 4.326 – –
JP3 4.620 – –
JP5 605 – –
JP6 1.266 – –
JP7 11.478 – –
JP8 2.165 – –
UKUPNO 38.297 – –

JAVNA ZELENA POVRŠINA
Z1 4.255 – –

TRAFOSTANICE
TS2 34 – –
TS3 58 – –
TS4 66 – –
TS5 58 – –
TS6 47 – –
TS7 63 – –
TS8 143 – –

PROIZVODNO-POSLOVNA NAMJENA
R2 8.612 6.890 10
R3 2.544 2.035 11
R4 5.183 4.146 10
R6 2.841 2.273 10
R7A 6.917 6.917 16
R7B 4.921 4.921 12
R8 6.021 4.817 10
R9 31.103 24.882 10
R13 – reciklažno     

 dvorište 4.497 3.598 10
R14 8.139 6.511 10
R18 13.593 10.874 10
R19A 2.211 1.769 10
R19B 2.223 1.778 10
R19C 2.308 1.846 10
R20 5.586 4.469 10
R21 5.487 4.390 10
R22 6.091 4.873 10
R23 6.062 4.850 10
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TS9 42 – –
UKUPNO 511 – –

POKOS BRZE CESTE
P1 583 – –
P2 66 – –
P3 24 – –
P4 93 – –
P5 245 – –
P6 75 – –
P7 55 – –
UKUPNO 1.141 – –
UKUPNO SVE 304.528 266.420 –

Članak 9.

(1) Iza točke 2.3. Namjena građevine, dodaje 
se Članak 9.

(2) Na kraju teksta se umjesto točke stavlja 
zarez i dodaje tekst, koji glasi:

“, a na građevinskoj parceli R13 planira se 
uređenje reciklažnog dvorišta, dok se na građe-
vinskim parcelama K17 i K31 predviđa izgradnja 
objekata ugostiteljsko-turističke namjene.”

Članak 10.

Iza točke 2.4. Smještaj građevina na građe-
vinskoj čestici, dodaje se Članak 10.

Članak 11.

Iza točke 2.5. Oblikovanje građevina, dodaje 
se Članak 11.

Članak 12.

(1) Iza točke 2.6. Uređenje građevinskih če-
stica, dodaje se Članak 12.

(2) U stavku 1., dio teksta: “Ostale neizgrađe-
ne površine unutar građevinskih čestica također je 
potrebno ozeleniti” zamjenjuje se tekstom: “Oba-
vezno je da se minimalno 10% svake građevinske 
čestice (neovisno o namjeni) hortikulturno uredi i 
ozeleni”.

Članak 13.

(1) Iza točke 3.1. Uvjeti gradnje rekonstru-
kcije i opremanje cestovne i ulične mreže, dodaje 
se Članak 13.

(2) U stavku 1., iza riječi: “Bani” dodaje se 
riječ: “sjever”.

Članak 14.

Iza točke 3.1.1. Ceste nadmjesnog značaja, 
dodaje se Članak 14.

Članak 15.

Iza točke 3.1.2. Pristupne ceste, dodaje se 
Članak 15.

Članak 16.

Iza točke 3.1.3. Površine za javni prijevoz 
(stajališta), dodaje se Članak 16.

Članak 17.

(1) Iza točke 3.1.4. Javna parkirališta, dodaje 
se Članak 17.

(2) U stavku 3., na kraju teksta, dodaje se nova 
rečenica, koja glasi: 

“Kao najniža kota uređenog terena uz građe-
vinu se ne obračunava rampa za ulaz u podrum 
(garažu) objekta.”

(3) U tablici iza stavka 4., redci 2. i 3. se 
brišu.

Članak 18.

Iza točke 3.1.5. Javne garaže, dodaje se Čla-
nak 18.

Članak 19.

Iza točke 3.1.6. Biciklističke staze, dodaje se 
Članak 19.

Članak 20.

Iza točke 3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke 
površine, dodaje se Članak 20.

Članak 21.

Iza točke 3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije 
i opremanja ostale prometne mreže, dodaje se 
Članak 21.

Članak 22.

Iza točke 3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije 
i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i 
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vodova unutar prometnih i drugih javnih površi-
na, dodaje se Članak 22.

Članak 23.

Iza naslova VODOVOD, dodaje se Članak 23.

Članak 24.

Iza naslova KANALIZACIJA, dodaje se Čla-
nak 24.

Članak 25.

Iza naslova ELEKTRIKA, dodaje se Članak 25.

Članak 26.

Iza naslova TELEKOMUNIKACIJE, dodaje 
se Članak 26., a tekst se zamjenjuje novim te-
kstom, koji glasi:

“Sve mjesne i međumjesne EKI-e (mrežni 
kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u pravilu 
se trebaju polagati u koridorima postojećih odno-
sno planiranih prometnica. Građevine telefonskih 
centrala i ostali elektro komunikacijski uređaji 
planiraju se kao samostalne građevine ili unutar 
drugih građevina. Svaka postojeća i novoplanira-
na građevina treba imati osiguran priključak na 
EKMI. Mobilnom telefonijom potrebno je postići 
dobru pokrivenost područja, tj. sustavom baznih 
stanica koje se postavljaju izvan zona zaštite spo-
menika kulture i izvan vrijednih poljoprivrednih 
područja.

Elektro komunikacijski (EK) objekti i uređaji 
moraju biti izgrađeni u skladu s posebnim propisi-
ma. Koncesionari koji pružaju EK usluge moraju 
se koristiti jedinstvenim (zajedničkim) podzemnim 
i nadzemnim objektima za postavku mreža i ure-
đaja.

Za razvoj pokretnih komunikacija planirati 
gradnju građevina infrastrukture pokretnih komuni-
kacijskih mreža svih sustava sadašnjih i slijedećih 
generacija tj. njihovih tehnologija. To su osnovne 
postaje s pripadajućim antenskim uređajima, po-
trebnim kabelskim vodovima i ostalom opremom. 
Osnovne postaje pokretnih komunikacija mogu 
biti postavljene na antenske stupove na planiranim 
građevinama ili kao samostojeći. Potrebna visina 
samostojećih antenskih stupova proizlazi iz tehni-
čkog rješenja, a maksimalno iznosi 70 m.

Za spajanje objekata na postojeću telekomuni-
kacijsku mrežu treba izvršiti slijedeće: 
– potrebno je osigurati koridore za trasu DTK-a,

– planirani priključak izvesti u najbližem posto-
jećem kabelskom zdencu što bliže komunikaci-
jskom čvorištu,

– koridore DTK-a planirati unutar koridora kolnih 
i kolno-pješačkih prometnica,

– pri planiranju odabrati trasu udaljenu u odnosu 
na elektroenergetske kabele te voditi računa o 
postojećim trasama,

– osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja EKI 
mora biti usklađena s odredbama iz pozitivnih 
zakona i propisa,

– pri izgradnji EKI-a te paralelnom vođenju s 
ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati 
zahtjeve i udaljenosti iz Pravilnika o načinu i 
uvjetima određivanja zone elektroničke komuni-
kacijske infrastrukture i druge povezane opreme, 
zaštitne zone i radijskog koridora te obveze inve-
stitora radova ili građevine (“Narodne novine”, 
broj 75/13).

Gradnjom nove komunalne infrastrukture i ra-
zličitih vrsta građevina ili sadnjom nasada postojeća 
elektronička komunikacijska infrastruktura i druga 
povezana oprema ne smije biti oštećena i ometana 
te je obvezno osigurati pristup i nesmetano održa-
vanje iste tijekom cijelog vijeka trajanja.

U svrhu eliminiranja mogućeg mehaničkog 
oštećenja elektroničke komunikacijske infrastru-
kture i druge povezane opreme kod paralelnog 
vođenja, približavanja i križanja s ostalom infra-
strukturom u prostoru, potrebno je pridržavati se 
određenih minimalnih razmaka.

Minimalne udaljenosti kod približavanja i 
križanja određene u ovom članku odnose se na 
nezaštićeni elektronički komunikacijski kabel s 
metalnim vodičima položen u otvoreni rov. Ako se 
radi o kabelu koji je položen u cijevi ili kabelsku 
kanalizaciju, smatra se da već postoji određeni 
stupanj mehaničke zaštite te se prihvaćaju manje 
udaljenosti kod približavanja i križanja, a koje su 
defi nirane u slučaju kada su poduzete odgovaraju-
će zaštitne mjere u skladu s ovim Pravilnikom.

U slučaju paralelnog vođenja ili približavanja 
trasi elektroničkog komunikacijskog kabela dru-
gih podzemnih ili nadzemnih instalacija, opreme, 
građevina ili nasada, gdje je udaljenost manja od 
udaljenosti propisanih u Tablici 1., investitor je 
obvezan od infrastrukturnog operatora zatražiti 
uvjete za tehničko rješenje zaštite elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i druge povezane 
opreme.
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 1. Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i drugo) 5
 2. Udaljenost od uporišta nadzemnih kontaktnih vodova 1
 3. Udaljenost od uporišta elektroenergetskih vodova 1 kV 1
 4. Udaljenost od uporišta nadzemnih elektroenergetskih kabela 1
 5. Udaljenost od cjevovoda gradske kanalizacije, slivnika i toplovoda 1
 6. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera do 200 mm 1
 7. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera većeg od 200 mm 2
 8. Udaljenost od plinovoda i toplovoda s tlakom do 0,3 MPa 1
 9. Udaljenost od plinovoda s tlakom od 0,3 do 10 MPa 2
 10. Udaljenost od plinovoda s tlakom većim od 10 MPa izvan gradskih naselja 5
 11. Udaljenost od instalacija i spremnika sa zapaljivim ili eksplozivnim gorivom 10
 12. Udaljenost od tračnica tramvajske pruge 1
 13. Udaljenost od građevnog pravca zgrada u naseljima 0,6
 14. Udaljenost od temelja zgrada izvan naselja 2
 15. Udaljenost od energetskog kabela do 10 kV napona 0,5
 16. Udaljenost od energetskog kabela od 10 kV do 35 kV napona 1
 17. Udaljenost od energetskog kabela većeg od 35 kV napona 2
 18. Udaljenost od stabala i živih ograda 2

Tablica 1.

Red. 
broj Vrsta komunalne infrastrukture, građevine ili nasada Udaljenost 

(m)

U našem slučaju treba se naročit pridržavati 
sljedećih zahtjeva koji se odnose na izmicanje i 
zaštitu postojeće infrastrukture.

U slučaju potrebe izmicanja ili zaštite posto-
jeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
druge povezane opreme (EKI) ili elektroničkog ko-
munikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora 
(vlasnika ili korisnika građevine ili nekretnine na 
kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi gradnje nove 
komunalne infrastrukture, različite vrste građevina 
ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi 
ili postojećoj građevini.

Elektronička komunikacijska infrastruktura 
planira se u skladu sa Zakonom o elektroničkim 
komunikacijama, Uredbom o mjerilima razvoja 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 
povezane opreme (“Narodne novine”, broj  131/12 
i 92/15), Pravilnikom o tehničkim uvjetima za ka-
belsku kanalizaciju (“Narodne novine”, broj  114/10 
i 29/13), Pravilnikom o načinu i uvjetima određi-
vanja zone elektroničke komunikacijske infrastru-
kture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog 
koridora te obveze investitora radova ili građevine 
(“Narodne novine”, broj 75/13) i Pravilnikom o 
svjetlovodnim distribucijskim mrežama (“Narodne 
novine”, broj 57/14).”

Članak 27.
Iza točke 4. Uvjeti uređenja i opreme javnih 

zelenih površina, dodaje se Članak 27.

Članak 28.
Iza točke 5. Uvjeti uređenja posebno vri-

jednih i osjetljivih cjelina i građevina, dodaje se 
Članak 28.

Članak 29.
Iza točke 6. Uvjeti i način gradnje, dodaje 

se Članak 29.

Članak 30.
Iza točke 7. Mjere zaštite prirodnih, kultu-

rno povijesnih cjelina i građevina i ambijenta-
lnih vrijednosti, dodaje se Članak 30.

Članak 31.
Iza točke 8. Mjere provedbe plana, dodaje 

se Članak 31.

Članak 32.
Iza naslova Zaštita voda, dodaje se Članak 

32., a tekst se zamjenjuje novim tekstom, koji glasi:
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“S obzirom da se prema Elaboratu zona sani-
tarne zaštite, a na temelju kojeg je donesena Odluka 
o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta javne 
vodoopskrbe izvora Jadra i Žrnovnice (“Službe-
ni glasnik Splitsko-dalamatinske županije”, broj 
19/2014), obuhvat predmetnog Plana nalazi unutar 
II. i III. zone sanitarne zaštite, to namjena prostora 
i aktivnosti u njemu trebaju biti u skladu s važe-
ćim Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona 
sanitarne zaštite izvorišta (“Narodne novine”, broj 
66/11 i 47/13). Unutar ovog Plana, zone sanitarne 
zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodono-
snika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom 
poroznosti su: 
– zona ograničenja i nadzora – III. zona,
– zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona.

III. zona sanitarne zaštite (zona ograničenja i 
nadzora) izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodo-
nosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom 
poroznosti obuhvaća dijelove sliva od vanjske gra-
nice II. zone do granice s koje je moguće tečenje 
kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do 
10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno podru-
čja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih 
tečenja od 1 do 3 cm/s, odnosno područje koje 
obuhvaća pretežiti dio slivnog područja (klasični 
statističko-hidrogeološki sliv).

U III. sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem 
voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-
kavernoznom poroznosti zabranjuje se:
– ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
– građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i 

onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
– građenje građevina za oporabu, obradu i odlaga-

nje opasnog otpada,
– uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni 

okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev 
uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za po-
trebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva 
za poljoprivredne strojeve, ako su provedene 
propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, 
punjenje, uskladištenje i uporabu,

– građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građe-
vina za spremnike naftnih derivata (tankvana),

– izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina 
za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih 
spremišta,

– skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjesti-
ma izgradnje građevina koje je dopušteno graditi 
prema odredbama ovoga Pravilnika,

– građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez 
građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja 

i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja 
oborinskih onečišćenih voda i

– upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod 
miniranja većeg opsega.

– skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odla-
gališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju 
njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje 
otpada uključujući spalionice otpada te postro-
jenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog 
otpada,

– građenje cjevovoda za transport tekućina koje 
mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane 
zaštite voda,

– izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s 
dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko 
detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom 
građevinom (tankvanom),

– podzemna i površinska eksploatacija mineralnih 
sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih 
voda.

II. zona sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaća-
njem voda iz vodonosnika s pukotinskom i puko-
tinsko-kavernoznom poroznosti obuhvaća glavne 
podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu 
izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski su-
stav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 
sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne 
brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, 
veće od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog 
priljevnog područja.

U II. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahva-
ćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i puko-
tinsko-kavernoznom poroznosti zabranjuje se:
– ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
– građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i 

onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
– građenje građevina za oporabu, obradu i odlaga-

nje opasnog otpada,
– uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni 

okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev 
uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za po-
trebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva 
za poljoprivredne strojeve, ako su provedene 
propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, 
punjenje, uskladištenje i uporabu,

– građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građe-
vina za spremnike naftnih derivata (tankvana),

– izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina 
za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih 
spremišta,
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– skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjesti-
ma izgradnje građevina koje je dopušteno graditi 
prema odredbama ovoga Pravilnika,

– građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez 
građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja 
i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja 
oborinskih onečišćenih voda i

– upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod 
miniranja većeg opsega,

– skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odla-
gališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju 
njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje 
otpada uključujući spalionice otpada te postro-
jenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog 
otpada,

– građenje cjevovoda za transport tekućina koje 
mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane 
zaštite voda,

– izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s 
dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko 
detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom 
građevinom (tankvanom),

– podzemna i površinska eksploatacija mineralnih 
sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih 
voda,

– poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke pro-
izvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sre-
dstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,

– stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog go-
spodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz 
provedbu mjera zaštite voda propisanih odgova-
rajućim programom zaštite voda od onečišćenja 
uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla 
i načela dobre poljoprivredne prakse,

– gradnja groblja i proširenje postojećih,
– ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih 

voda s prometnica,
– građenje svih industrijskih postrojenja koje one-
čišćuju vode i vodni okoliš,

– građenje drugih građevina koje mogu ugroziti 
kakvoću podzemne vode,

– sječa šume osim sanitarne sječe,
– skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odla-

gališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju 
njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje 
otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih 
i županijskih centara za gospodarenje otpadom, 
reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za 
otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite 
voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinja-
vanje opasnog otpada.

Na lokaciji reciklažnog dvorišta investitor je 
dužan osigurati vodonepropustnost tla ispod dijela 
kompleksa, izgradnjom vodonepropustnog glinenog 
sloja na koji je potrebno postaviti vodonepropusnu 
foliju i geotekstil.

Tehnološke otpadne vode je potrebno pre-
dtretmanom dovesti najmanje na razinu kvalitete 
komunalnih otpadnih voda prije upuštanja istih u 
sustav javne odvodnje.

Sve sakupljene oborinske vode treba pročistiti 
prije priključenja u vanjske odvodne kanale. 

Prema tome, u postupku utvrđivanja lokacijskih 
dozvola za izgradnju, prilikom utvrđivanja detaljne 
namjene svake pojedine građevine i uvjeta za njenu 
izgradnju potrebno je voditi računa o navedenim 
ograničenjima koja su utvrđena Pravilnikom o 
uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvo-
rišta, te također treba ishodovati vodopravne uvjete, 
odnosno stručno mišljenje Hrvatskih voda.

Za sve postojeće i planirane zahvate i djelatno-
sti unutar predmetnog Plana, koji su ograničeni ili 
zabranjeni temeljem Pravilnika o uvjetima za utvr-
đivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (“Narodne 
novine”, broj 66/11 i 47/13), moraju se primjeniti 
odredbe istog, odnosno svih budućih zakonskih i 
podzakonskih akata te odluka vezanih za vodoza-
štitne zone.”

Članak 33.

Iza naslova Zaštita zraka, dodaje se Članak 33.

Članak 34.

Iza naslova Zaštita od buke, dodaje se Čla-
nak 34.

Članak 35.

Iza naslova Zaštita od elementarnih nepo-
goda i ratnih opasnosti, dodaje se Članak 35., a 
tekst se zamjenjuje novim tekstom, koji glasi:

“Pri izradi projektne dokumentacije za isho-
dovanje dozvole za gradnju, projektant je obvezan 
primjenjivati odredbe važećih zakona i pravilnika, 
osobito:
– Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novi-

ne”, broj 82/15), 
– Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih 

nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom plani-
ranju i uređivanju prostora (“Narodne novine”, 
broj 29/83, 36/85 i 42/86),

– Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima 
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te 
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načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 
donošenja (“Narodne novine”, broj 49/17),

– Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva 
(“Narodne novine”, broj 69/16),

– Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog 
uzbunjivanja stanovništva (“Narodne novine”, 
broj 69/16), 

– Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje 
uključuju opasne tvari (“Narodne novine”, broj 
44/14, 31/17),

– Zakon o prostornom uređenju (“Narodne no-
vine”, broj 153/13, 65/17) i Zakon o gradnji 
(“Narodne novine”, broj 153/13, 20/17),

– Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 
80/13, 153/13 i 78/15),

– Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za općinu Dugopolje.

Zaštita od potresa

Područje Dugopolja nalazi se u zoni VIII 
stupnja intenziteta potresa MSK ljestvice. Potrebno 
je osigurati zaštitu od potresa VIII stupnja MSK 
ljestvice, što je potres koji može izazvati srednje do 
teške posljedice. Prostor na kojem se nalaze objekti 
starije gradnje spada u zonu jake ugroženosti od 
potresa, dok prostor nove izgradnje predstavlja 
zonu manje ugroženosti od potresa. Kategorizaci-
ja zona ranjivosti od potresa određuje se na bazi 
izgrađenosti zemljišta, te vrste konstrukcije objekata 
neotpornih na dinamičke utjecaje.

Sukladno navedenom, u procesu planiranja, 
pripreme i provođenja potrebnih mjera zaštite i 
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica 
potresa na području općine Dugopolje, potrebno 
je voditi računa o tipovima građevina, mogućim 
stupnjevima oštećenja i kvantitativnim posljedicama 
koje se mogu očekivati za predvidivi maksimalni 
intenzitet potresa.

Pri projektiranju je potrebno napraviti karto-
grafski prikaz zona izgrađenosti i zona zarušavanja 
s obzirom na vrstu gradnje objekata, kartogram 
zarušavanja H1/2 + H2/2 + 5 m, izraditi seizmičku 
kartu i statički proračun, geološki ispitati tlo, te 
pregledati puteve evakuacije i pomoći.

Protupotresno projektiranje kao i građenje 
građevina treba se provoditi sukladno zakonskim 
propisima (Zakon o prostornom uređenju i Zakon 
o gradnji, “Narodne novine”, broj 153/13). Prili-
kom projektiranja u obzir se moraju uzeti pravila 
propisana EN 1998, Eurokod 8: Projektiranje po-
tresne otpornosti konstrukcija, za područje općine 

Dugopolje (Splitsko-dalmatinsku županiju) koja se 
nalazi u zoni intenziteta potresa VIII - IX stupnja 
inteziteta MSK ljestvice. 

Pri projektiranju valja poštivati postojeće te-
hničke propise (Pravilnik o tehničkim normativima 
za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim 
područjima (“Službeni list”, broj 31/81, 49/82, 
29/83, 21/88 i 52/90), Pravilnik o mjerama zaštite 
od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u pro-
stornom planiranju i uređivanju prostora (“Narodne 
novine”, broj 29/83, 36/85 i 42/86) i Zakon o susta-
vu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15). 
Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih 
građevina mora se provesti tako da građevine budu 
otporne na potres. Potrebno je osigurati dovoljno 
široke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je 
omogućiti nesmetan pristup svih vrsta pomoći u 
skladu s važećim propisima o zaštiti od požara, 
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Zaštita od snježnih oborina i poledice

Snježne oborine mogu prouzročiti velike štete 
na građevinama, a najvećim dijelom to se odnosi na 
krovne konstrukcije, koje trebaju biti projektirane 
prema normama za opterećenje snijegom karakteri-
stično za različita područja, a određeno na temelju 
meteoroloških podataka iz višegodišnjeg razdoblja 
motrenja. 

Preventivne mjere zaštite od poledice uklju-
čuju prognozu za tu pojavu te izvješćivanje o 
tome odgovarajućih službi, koje u svojoj redovnoj 
djelatnosti vode računa o sigurnosti prometne 
infrastrukture. 

Potrebno je napraviti statistički pregled po-
dručja pogođenih snježnim oborinama i poledi-
com, a prilikom projektiranja objekata treba voditi 
računa da isti izdrže opterećenja, te shodno tome 
treba ugraditi mjere sukladno Zakonu o zaštiti od 
elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 
73/97) i Pravilniku o mjerama zaštite od eleme-
ntarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 
planiranju i uređivanju prostora (“Narodne novine”, 
broj 29/83, 36/85 i 42/86).

Zaštita od olujnih i orkanskih vjetrova

Zaštita od olujnih i orkanskih vjetrova koji 
nisu posljedica nevremena kao kompleksne atmo-
sferske pojave moguće je ostvariti provođenjem 
preventivnih mjera već pri gradnji naselja, zgrada 
za stanovanje i drugih građevinskih i industrijskih 
objekata napose tamo gdje se očekuju olujni i jači 
vjetrovi. Također i u gradnji prometnica.

S obzirom na svoje rušilačko djelovanje, 
olujni i orkanski vjetar vrlo štetno djeluje na gra-
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đevinarsku djelatnost jer onemogućava radove, 
ruši dizalice, krovove i loše izvedene građevinske 
objekte.

U području elektroprivrede i telekomunikacija, 
kidaju se električni i telekomunikacijski vodovi, 
ruše njihovi nosači.

Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesre-
ćama u gospodarskim objektima i cestovnom 
prometu

Na području općine Dugopolje skladište se 
opasne tvari.

Tehnološki procesi u kojima se koriste ili pro-
izvode zapaljive tekućine i plinovi ili eksplozivne 
tvari, mogu se obavljati samo u građevinama ili 
njenim dijelovima koji su izgrađeni sukladno 
važećim propisima koji uređuju predmetnu pro-
blematiku. 

U blizini zatečenih lokacija gdje se proizvode, 
skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obav-
ljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporuča 
se gradnja objekata u kojem boravi veći broj osoba 
(dječji vrtići, škole, sportske dvorane, trgovački 
centri, stambene građevine i sl.).

Nove objekte koji se planiraju graditi, a u ko-
jima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati 
na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stano-
vništvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obvezati 
vlasnike istih na uspostavu sustava za uzbunjivanje 
i uvezivanje na nadležni županijski centar 112.

Za potrebe gašenja požara u hidrantskoj mreži 
treba, ovisno o broju stanovnika, osigurati potrebnu 
količinu vode i odgovarajućeg tlaka. Prilikom gra-
dnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, uko-
liko ne postoji, treba predvidjeti vanjsku hidrantsku 
mrežu sukladno propisima.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz gra-
đevina i gašenja požara na građevini ili otvorenom 
prostoru treba planirati odgovarajuće vatrogasne 
pristupe, prilaze i površine za operativni rad va-
trogasnih vozila.

Na području općine Dugopolje dozvoljen je 
prijevoz opasnih tvari državnom cestom D1 i auto-
cestom A1.

Uz navedene prometnice potrebno je spriječiti 
daljnji razvoj naselja i postojeća naselja rekonstru-
irati, a stanovništvo stalno educirati za postupanje 
u slučaju nesreće s opasnim tvarima.

Zaštita od epidemiološke i sanitarne opasnosti

U slučaju katastrofe i velike nesreće na podru-
čju općine Dugopolje može doći do pojave raznih 
vrsta bolesti ljudi i životinja, te pojave epidemija, 

uglavnom uzrokovanih neodgovarajućim sanitarnim 
uvjetima. Također može doći do širenja bolesti 
bilja.

Potrebno je eventualna odlagališta otpada 
planirati na većoj udaljenosti od naseljenih mjesta 
kao i od podzemnih vodotoka na području općine 
Dugopolje, te na mjestima gdje bi na najmanji 
mogući način onečišćavala okoliš.

Gradnju životinjskih farmi također planirati 
na povećanoj udaljenosti od naseljenih mjesta, a 
sukladno pozitivnim propisima koji reguliraju ovu 
problematiku.

Sklanjanje i evakuacija stanovništva

Sklanjanje stanovništva osigurava se privreme-
nim izmještanjem stanovništva te prilagođavanjem 
podrumskih i drugih pogodnih građevina za fu-
nkciju sklanjanja ljudi u skladu s Planom zaštite i 
spašavanja za slučaj neposredne ratne opasnosti. 

Za sve građevine u kojima boravi veći broj 
ljudi, obvezna je izrada plana evakuacije. Evakua-
cija je pravovremeno, organizirano, brzo i sigurno 
napuštanje građevina ili dijela građevine dok još 
nije nastupila neposredna opasnost za osobe.

Evakuacijski putevi moraju biti dobro osvi-
jetljeni s pričuvnim izvorom napajanja preko 
generatora (agregata) ili akumulatora (baterije). 
Najveća dozvoljena duljina puta za evakuaciju 
(unutar građevine) je 45 m, a označavanje smjera 
kretanja prema izlazima provodi se postavljanjem 
slikovitih oznaka i natpisa na uočljivim mjestima, 
u visini očiju. Svi segmenti puta za evakuaciju 
(izlazi, hodnici, stubišta i dizala) moraju zadovolja-
vati zakonske odredbe koji propisuju način njihove 
gradnje i izvedbe.

U građevinama ugostiteljsko-turističke namjene 
gdje boravi više od 100 osoba obvezno se instalira 
i protupanična rasvjeta koja se uključuje automatski 
nakon nestanka struje ili isključenja sklopke.

U svrhu efi kasne zaštite od potresa, potrebno je 
konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju 
na području općine uskladiti sa zakonskim i pod 
zakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu. 
Za područja u kojima se planira izgradnja većih 
stambenih i poslovnih građevina, potrebno je izvr-
šiti geomehaničko i drugo ispitivanje terena kako bi 
se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija. Na 
seizmičkom području općine (VIII stupanj MSK), 
kod izgradnje objekata primjenjuje se tehnički 
normativi kao za predviđeni potres IX stupnja po 
MSK ljestvici.

Na području obuhvata Plana, zaštita stanovni-
štva se treba osigurati u zaklonima.



Četvrtak, 22. ožujka 2018. SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE DUGOPOLJE Strana 33 - Broj 2

Zaklon je dvonamjenski prostor koji u mirno-
dopskoj uporabi ima funkciju pomoćne prostorije 
(ostave, radione, hobi prostor, konoba ili slično), a 
u slučaju potrebe postaje zaklon.

Preporuča se da za slučaj predviđene potrebe 
zaklanjanja ovaj prostor bude opremljen tako da 
pruži minimalne uvjete za višednevni boravak (sani-
tarni čvor, rezerva hrane i vode, priručna oprema za 
spašavanje, priključnice RTV i telefona i slično).

Zaklone u zemlji je potrebno hidroizolacijom 
osigurati od vlage, a preporuča se i termička izola-
cija prostorije, glede sveukupnih uvjeta boravka.

Preporuča se da se svi zakloni planiraju u 
podrumskim (najukopanijim) prostorima planira-
nih građevina otpornosti do 30 kPa (kapaciteta do 
50 mjesta), a kapacitet istih treba odrediti prema 
namjeni i veličini građevine (2,7 m2 prostora za 
svaku osobu).

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se 
okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi te 
odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, 
prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, 
trgovački centri, hoteli, autokampovi, proizvodni 
prostori i slično, u kojima se zbog buke ili aku-
stičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost 
sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti 
i održavati odgovarajući interni sustav za uzbu-
njivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati 
provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja 
nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama 
za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

Vlasnici građevina dužni su, bez naknade, na 
zahtjev Državne uprave dopustiti postavljanje ure-
đaja za uzbunjivanje građana i korištenje električne 
energije.”

Članak 36.

Iza naslova Zaštita od požara, dodaje se Čla-
nak 36.

Članak 37.

Iza točke 9.1. Rekonstrukcija građevina čija 
je namjena protivna planiranoj namjeni, dodaje 
se Članak 37.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku Općine Du-
gopolje”.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-2
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine P r e d s j e d n i k

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Dugo-
polje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 
2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni tekst) Općinsko 
vijeće Općine Dugopolje na 8. sjednici, održanoj 
dana 22. ožujka 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu 

Narodne knjižnice u Dugopolju za 2017. godinu

1. Prihvaća se Izvješća o radu Narodne knji-
žnice u Dugopolju za 2017. godinu koje se nalazi 
u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Općine Dugopolje”.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-4
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Dugo-
polje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 
2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni tekst), Općinsko 
vijeće Općine Dugopolje na 8. sjednici, održanoj 
dana 22. ožujka 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju fi nancijskog izvještaja Dječjeg 
vrtića Cvrčak – Solin za I-XII/2017. godine

1. Prihvaća se financijski izvještaj Dječjeg 
vrtića Cvrčak – Solin za I-XII/2017. godine.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Općine Dugopolje”.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-5
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 
10/97, 107/7 i 94/13) i članka 32 . Statuta Općine 
Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, 
broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni tekst) 
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Općinsko vijeće Općine Dugopolje na 8. sjednici, 
održanoj dana 22. ožujka 2018. godine, donosi

P L A N
mreže Dječjih vrtića na području 

općine Dugopolje

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1. 

Planom mreže Dječjih vrtića na području 
općine Dugopolje (u daljnjem tekstu Plan) utvrđu-
ju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja 
koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i 
obrazovanja kao javnu službu i provode program 
odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi. 

Članak 2.

Općina Dugopolje ima pravo i obvezu odluči-
vati o potrebama i interesima građana na svojem 
području organiziranjem i ostvarivanjem programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog 
članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih ka-
paciteta za djecu s područja općine Dugopolje u 
ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i 
sufi nanciranjem ekonomske cijene redovnog pro-
grama dječjeg vrtića.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja 
na području općine Dugopolje obavlja DV “Cvr-
čak” – Solin u svojoj podružnici naziva “Maslačak” 
na adresi Ante Starčevića 4, Dugopolje.

Članak 4.

Mreža dječjih vrtića na području općine Du-
gopolje može se proširivati otvaranjem novih po-
dručnih objekata/podružnica u skladu s odre-dbama 
Državnog pedagoškog standarda, odnosno osniva-
njem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom 
predviđenih osnivača.

Članak 5. 

Osim objekta/podružnice Maslačak navede-
nog u članku 3. ovog Plana, na području općine 
Dugopolje predviđena je i izgradnja novog dječ-
jeg vrtića čiji bi osnivač bila Općina Dugopolje, 

a sve sukladno Odluci o izmjenama i dopunama 
Detaljnog plana uređenja Podi (“Službeni vjesnik 
Općine Dugopolje”, broj 1/06 – pročišćeni tekst, 
1/07, 5/07, 3/08, 1/12, 3/15, 4/15 – pročišćeni tekst, 
3/16, 5/16 – pročišćeni tekst, 7/16, 8/16 – pročišće-
ni tekst, 3/17 i 4/17 – pročišćeni tekst).

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJE-
ČJIH VRTIĆA

Članak 6.

Općina Dugopolje na temelju članka 49., sta-
vka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazova-
nju te članka 41. Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i obrazovanja, sufinancira 
programe DV “Cvrčak” – podružnice Maslačak iz 
članka 3. ovog Plana sukladno Odluci o mjerilima 
za utvrđivanje cijene usluga u dječjem vrtiću (“Slu-
žbeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 3/04, 5/06, 
4/11 i 5/13).

Općina Dugopolje nema obvezu sufi nanciranja 
djelatnosti dječjih vrtića čiji osnivači bi bile druge 
pravne ili fi zičke osobe, uključivo i vjerske zaje-
dnice, a koje bi bile u Planu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7. 

Ovaj Plan dostavlja se Splitsko-dalmatinskoj 
županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih 
vrtića na području Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 8.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku Općine Du-
gopolje”.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-6
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Dugo-
polje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 
2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni tekst) Općinsko 
vijeće Općine Dugopolje na 8. sjednici, održanoj 
dana 22. ožujka 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o fi nanciranju kupnje električnih 

invalidskih kolica 

1. Općina Dugopolje fi nancirat će Denisu Ro-
gošiću iz Dugopolja, S.S. Kranjčevića 25, 100%-om 
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tjelesnom invalidu koji boluje od Paralysis cerebra-
lis, kupnju električnih invalidskih kolica.

2. Cijena električnih invalidskih kolica prema 
ponudi broj 18-010-000007 izrađene od Protetika 
d.o.o. Split, Alojzija Stepinca 18A, iznosi 32.300,00 
kuna s PDV-om. 

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da 
izvrši obvezu iz točke 2. ovog Zaključka s pozicije 
R054 – Pomoć obiteljima i kućanstvima, te iznos 
od 32.300,00 kuna plati na račun Protetika d.o.o. 
broj IBAN: HR1924020061100770818 otvoren kod 
ERSTE banke.

4. Zadužuje se obitelj Rogošić da po preuzi-
manju invalidskih kolica dostavi Općini Dugopolje 
zapisnik o primopredaji kolica.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Općine Dugopolje“.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-7
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Dugo-
polje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 
2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni tekst) Općinsko 
vijeće Općine Dugopolje na 8. sjednici, održanoj 
dana 22. ožujka 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o fi nanciranju adaptacije dijela stambene 

jedinice s izvedbom sanitarnog čvora

1. Općina Dugopolje fi nancirat će Ivici Čelanu 
iz Dugopolja, Don I. B. Čulina 1, nezaposlenom 
hrvatskom branitelju, dragovoljcu Domovinskog 
rata i socijalno ugroženoj 5-ero članoj obitelji, 
adaptaciju dijela stambene jedinice s izvedbom 
sanitarnog čvora u iznosu od 69.733,90 kuna.

2. Cijena radova adaptacije dijela stambene 
jedinice s izvedbom sanitarnog čvora prema ponudi 
broj 02/2018 izrađenoj od Idoneus d.o.o. Dugopo-
lje, iznosi 69.733,90 kuna bez PDV-a. 

3. Sredstva iz prethodne točke ovog Zaključka 
osigurana su u Proračunu Općine Dugopolje za 
2018. godinu, pozicija R054 – Pomoć kućanstvima 
i obiteljima.

4. Isplata odobrenog iznosa vršit će se po ispo-
stavljenim situacijama od strane izvođača radova 
Idoneus d.o.o. Dugopolje.

5. Zadužuje se Idoneus d.o.o. Dugopolje da po 
završetku radova dostavi Općini Dugopolje zapisnik 
o primopredaji izvršenih radova.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Općine Dugopolje”.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-8
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 23. Zakona o komuna-
lnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te 
članka 32. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni 
vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 
i 3/14 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 
Dugopolje na 8. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 
2018. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke 

o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (“Službeni 
vjesnik Općine Dugopolje”, broj 1/11) članak. 7 
mijenja se i glasi: 

“Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno 
će se osloboditi korisnik stambenog prostora koji 
ostvaruje jedno od sljedećih kriterija:
– pravo na stalnu novčanu pomoć;
– pravo na doplatak za pomoć i njegu od Centra, 

pod uvjetom da je ta prava Centar utvrdio ovisno 
o prihodima obitelji korisnika temeljem cenzusa 
prihoda u skladu s važećim propisima;

– uvjet prihoda ako je prosječni mjesečni prihod 
samca ili obitelji manji od cenzusa prihoda utvr-
đenog za tekuću godinu kako slijedi:
– Samac .......................................... 1.750,00 kn;
– Dvočlana obitelj ......................... 2.500,00 kn;
– Tročlana obitelj ........................... 3.000,00 kn;
– Za svakog daljnjeg člana ...............750,00 kn.

Obveznik koji udovoljava uvjetu prihoda dužan 
je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 
– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva;
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– izjavu o vrsti i visini ukupnih mjesečnih primanja 
zajedničkog kućanstva ili samca; 

– obveznik koji je prijavljen na Zavodu za zapo-
šljavanje ili je njegov bračni drug prijavljen na 
Zavodu, a nezaposleni su zbog stečaja ili kao 
tehnološki višak i to je jedini prihod u kuća-
nstvu.

U navedenim slučajevim obveznik komunalne 
naknade se oslobađa plaćanja komunalne naknade 
privremeno, na rok od 1. godine.

Obveze plaćanja komunalne naknade za po-
slovni prostor obveznik se može osloboditi i to: 
– na njegov zahtjev u visini do 50% ako mu je 

zbog više sile (poplava, potres, požar i sl.) zna-
tnije oštećen poslovni prostor u kojem se obavlja 
poslovna djelatnost;

– na njegov zahtjev za poslovni prostor koji služi 
za obavljanje poslovne djelatnosti u slučaju kad 
se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mje-
seci u kalendarskoj godini za period nekorištenja 
prostora koefi cijent namjene se umanjuje za 50 
% ali ne može biti manji od 1 odnosno kao za 
stambeni prostor.

Obveznik plaćanja komunalne naknade za 
poslovni prostor dužan je, uz zahtjev podnijeti 
dokumentaciju iz koje proizlazi osnovanost posta-
vljenog zahtjeva.”

Članak 2. 

U članku 11., stavku 1., podstavku 2. broj 
“0,40” zamjenjuje se brojem “0,12”.

U stavku 1., podstavku 3., istog članka broj 
“0,25” zamjenjuje se brojem “0,08”. 

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.A koji 
glasi:

“Namjena prostora utvrđena je građevnom 
dokumentacijom, a za naknadne promjene namje-
ne građevnom dokumentacijom ili zapisnikom o 
utvrđenom stanju namjene prostora i izmjeri novih 
površina.

Utvrđivanje namjene prostora i izmjeru novih 
površina za obveznike plaćanja komunalne na-
knade, vrši ovlaštena osoba od strane Općinskog 
načelnika. 

Osoba iz stavka 2. ovog članka izvršava konti-
nuiranu kontrolu namjene i površine prostora. 

U slučaju da obveznik plaćanja komunalne 
naknade ne dozvoli izmjeru površina i utvrđivanje 

namjene, isto će se utvrditi na slijedeći način: va-
njske mjere građevine x broj etaža x 0,80. 

Pri čemu će se prilikom utvrđivanja namje-
ne obvezniku iz stavka 3. ovog članka namjena 
obračunati prema najvišem koefi cijentu određenim 
ovom Odlukom.”

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku Općine Du-
gopolje”.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-9
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.

Na osnovu članka 28., stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka 32. Statuta 
Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Du-
gopolje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Dugopolje na pri-
jedlog Općinskog načelnika Općine Dugopolje na 
8. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 2018. godine, 
donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u općini 
Dugopolje za 2017. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u općini Du-
gopolje za 2017. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. je sastavni dio ovog 
Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Općine Dugopolje”.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-10
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.



Četvrtak, 22. ožujka 2018. SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE DUGOPOLJE Strana 37 - Broj 2

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u općini Dugopolje 
za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Dugopolje je na 
sjednici održanoj dana 23. prosinca 2016. godine 
donijelo Program održavanja komunalne infrastru-
kture za 2017. godinu (“Službeni vjesnik Općine 
Dugopolje”, broj 10/16), a na sjednici održanoj 
dana 7. prosinca 2017. donijelo je Izmjene Progra-
ma održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 
godinu (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 
8/17).

Program je donesen na temelju članka 28., 
stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 
36/15), kojim je utvrđeno održavanje komunalne 
infrastrukture na području općine Dugopolje za 
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, opseg poslova održavanja i fi nanci-
jska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Sukladno stavku 4., članka 28. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, izvršno tijelo jedinice 
lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka sva-
ke godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice 
lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa 
građenja objekata komunalne infrastrukture u općini 
Dugopolje za prethodnu kalendarsku godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture 
obuhvaća poslove za sljedeće komunalne djela-
tnosti:

Odvodnja atmosferskih voda: 
– redovito čišćenje i održavanje uređaja za proči-

šćavanje atmosferskih voda (mastolovi),
– redovito čišćenje i održavanje dispozicija obo-

rinskih voda (Doci I, Podi – Zapad, Kožnjak, 
D1 – Zapad, Podi – Istok),

– održavanje i čišćenje izgrađene oborinske kana-
lizacije, 

– čišćenje kišnih slivnika oborinske kanalizacije. 

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na či-
šćenje javnih površina:
– ručno metenje, ručno i mehaničko pranje ja-

vnih površina, pražnjenje i čišćenje košarica za 
otpad,

– sakupljanje i odvoz glomaznog otpada te odvoz 
komunalnog otpada na uređena odlagališta,

– održavanje kontejnera za komunalni otpad i ko-
šarica za otpad.

Održavanje javnih površina:
– održavanje zelenih površina, pješačkih staza, tr-

gova, parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih 
površina, dijelova javnih cesta koje prolaze kroz 
naselja općine Dugopolje te poljskih puteva,

– hortikulturno održavanje zelenila i zalijevanje, 
košenje i čišćenje trave, lišća i granja, nado-
sijavanje travnjaka, navodnjavanje, gnojidba, 
aerifi kacija i prskanje radi sprječavanja biljnih 
bolesti,

– čišćenje i održavanje autobusnih nadstrešnica,
– održavanje trgova koje podrazumijeva popravke 

betonskih i kamenih ploča, popravak sprava za 
igru na dječjim igralištima.

Održavanje nerazvrstanih cesta:
– održavanje, popravci i asfaltiranje nerazvrstanih 

cesta,
– održavanje horizontalne i vertikalne prometne 

signalizacije,
– popravci ogradnih zidova i makadamskih pu-

teva,
– poslovi zimske službe.

Održavanje groblja i mrtvačnice:
– održavanje zgrade za ispraćaj pokojnika,
– održavanje površina za ukop, zelenih površina, 

vanjskog manipulativnog prostora,
– sakupljanje otpada iz košara i kontejnera za 

otpad,
– hortikulturni radovi uređenja groblja.

U Općini Dugopolje održavaju se četiri groblja 
i to:
1. Groblje u naselju Dugopolje,
2. Groblje u naselju Koprivno,
3. Groblje u naselju Kotlenice,
4. Groblje u naselju Liska. 

Održavanje javne rasvjete:
– upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne 

rasvjete, rasvjetljavanje javnih površina, cesta i 
nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz naselje, 
redovito održavanje svih mreža uključujući 
potrebne elektro-montažerske radove (izmjena 
svjetiljki, izmjena prigušnica, zamjene kompletne 
armature, propaljivača, demontaža postojećih 
stupova i montaža stupova, zamjena osigurača 
u stupovima, održavanje rasvjete na malim spo-
rtskim terenima i sl.).
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Deratizacija i dezinsekcija: 
– obavljanje poslova sustavne deratizacije javno prometnih površina, kanalizacijskih sustava, deponija, 

zelenih površina, stambenih objekata,
– obavljanje poslova sustavne dezinsekcije (larvicidna, adulticivna za komarce, adulticivna za muhe, 

dezinsekcija muha).
Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Dugopolje za 2017. godinu ostva-

ren je kako slijedi:

 1. Odvodnja atmosferskih voda
redovito čišćenje i održavanje uređaja za pročišćava-
nje atmosferskih voda (mastolovi) redovito čišćenje 
i održavanje dispozicija oborinskih voda (Doci I, 
Podi – Zapad, Kožnjak, D1 – Zapad, Podi – Istok) 
održavanje i čišćenje izgrađene oborinske kanaliza-
cije čišćenje kišnih slivnika oborinske kanalizacije  5.000,00 0,00 0,00

 2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi     
  na čišćenje javnih površina

ručno metenje, ručno i mehaničko pranje javnih 
površina, pražnjenje i čišćenje košarica za otpad 
sakupljanje i odvoz glomaznog otpada te odvoz ko-
munalnog otpada na uređena odlagališta održavanje
kontejnera za komunalni otpad i košarica za otpad 1.115.000,00 1.150.624,58 103,20

 3. Održavanje javnih površina
održavanje zelenih površina, pješačkih staza, trgova, 
parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih površi-
na, dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja 
Općine Dugopolje te poljskih puteva, hortikulturno 
održavanje zelenila i zalijevanje, košenje i čišćenje 
trave, lišća i granja, nadosijavanje travnjaka, na-
vodnjavanje, gnojidba, aerifi kacija i prskanje radi 
sprječavanja biljnih bolesti, čišćenje i održavanje 
autobusnih nadstrešnica održavanje trgova koje 
podrazumijeva popravke betonskih i kamenih ploča,
popravak sprava za igru na dječjim igralištima 775.000,00 657.859,99 84,89

4. Održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje, popravci i asfaltiranje nerazvrstanih 
cesta održavanje horizontalne i vertikalne prometne 
signalizacije popravci ogradnih zidova i makada-
mskih puteva, poslovi zimske službe 487.000,00 484.612,50 99,51

5. Održavanje groblja i mrtvačnice
održavanje zgrade za ispraćaj pokojnika, održavanje 
površina za ukop, zelenih površina, vanjskog ma-
nipulativnog prostora, sakupljanje otpada iz košara 
i kontejnera za otpad, hortikulturni radovi uređenja
groblja 340.000,00 362.900,00 106,74

6. Održavanje javne rasvjete
  trošak električne energije javne rasvjete 450.000,00 493.033,91 109,56

Redni
broj Opis Program za 

2017. godinu
Ostvareno za 
2017. godinu Index



Četvrtak, 22. ožujka 2018. SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE DUGOPOLJE Strana 39 - Broj 2

upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne 
rasvjete, rasvjetljavanje javnih površina, cesta i ne-
razvrstanih cesta koje prolaze kroz naselje, redovito 
održavanje svih mreža uključujući potrebne elektro-
montažerske radove (izmjena svjetiljki, izmjena pri-
gušnica, zamjene kompletne armature, propaljivača, 
demontaža postojećih stupova i montaža stupova, 
zamjena osigurača u stupovima, održavanje rasvjete
na malim sportskim terenima i sl.) 165.000,00 176.458,75 106,94

7. Deratizacija i dezinsekcija
obavljanje poslova sustavne deratizacije javno pro-
metnih površina, kanalizacijskih sustava, deponija, 
zelenih površina, stambenih objekata, obavljanje 
poslova sustavne dezinsekcije (larvicidna, adultici-
vna za komarce, adulticivna za muhe, dezinsekcija
muha)  230.000,00 229.131,25 99,62

   3.567.000,00 3.554.620,98 99,65

Redni
broj Opis Program za 

2017. godinu
Ostvareno za 
2017. godinu Index

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da ukupna 
sredstva koja su se utrošila za realizaciju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Du-
gopolje za 2017. godinu iznose 3.554.620,98 kn od 
ukupno planiranih 3.567.000,00 kn (99,65 %).

Na osnovu članka 30., stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka 32. Statuta 
Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Du-
gopolje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Dugopolje na pri-
jedlog Općinskog načelnika Općine Dugopolje na 
8. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 2018. godine, 
donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
građenja objekata komunalne infrastrukture    

u općini Dugopolje za 2017. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
građenja objekata komunalne infrastrukture u općini 
Dugopolje za 2017. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka je sa-
stavni dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Općine Dugopolje”.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-11
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa građenja objekata 

komunalne infrastrukture u općini Dugopolje 
za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Dugopolje je na 
sjednici održanoj dana 23. prosinca 2016. godine 
donijelo Program građenja objekata komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu (“Službeni vjesnik 
Općine Dugopolje”, broj 10/16), a na sjednici 
održanoj dana 7. prosinca 2017. godine donijelo 
je Izmjene Programa građenja objekata komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu (“Službeni vjesnik 
Općine Dugopolje”, broj 8/17).

Program je donesen na temelju članka 30., 
stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 
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36/15), prema predviđenim planskim ulaganjima i 
izvorima fi nanciranja.

Sukladno stavku 4., članka 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu izvršno tijelo jedinice 
lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka sva-
ke godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice 

lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa 
građenja objekata komunalne infrastrukture u općini 
Dugopolje za prethodnu kalendarsku godinu.

Program građenja objekata komunalne infra-
strukture na području općine Dugopolje za 2017. 
godinu ostvaren je kako slijedi:

Redni
broj Opis Program za 

2017. godinu
Ostvareno za 
2017. godinu Index

 1. Izgradnja groblja Dugopolje, Kotlenice, Liska     
  i Koprivno

  Groblje Dugopolje 500.000,00 120.320,63 24,06
  Groblje Liska 15.000,00 14.500,00 96,67
 2. Ulica svetog Mihovila
  Nerazvrstane ceste 5.500.000,00 4.671.531,63 84,94
 3. Sekundarna vodovodna mreža
  Opskrba pitkom vodom 100.000,00 96.949,31 96,95
 4. Poslovna zona Podi
  Prometnica JP 23 100.000,00 22.613,89 22,61
 5. Stambena zona Podi
  Javne površine 65.000,00 63.115,92 97,10
 6. Poslovna zona Podi - zapad
  Nerazvrstane ceste OS 1, OS 2, OS 3 i OS 4 0,00 235.805,70 0,00
 7. Stambena zona Drage
  Javne površine 85.000,00 125.292,50 147,40
 8. Izgradnja i uređenje naselja općine Dugopolje
  Javne površine 404.000,00 336.090,44 83,19
 9. Izgradnja i uređenje središta Dugopolja
  Izgradnja i uređenje središta Dugopolja 55.000,00 63.214,03 114,93
 10. Izgradnja nerazvrstanih cesta
  Izgradnja nerazvrstanih cesta 500.000,00 500.183,60 100,04
   7.324.000,00 6.249.617,65 85,33

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da ukupna 
sredstva koja su se utrošila za realizaciju Programa 
građenja komunalne infrastrukture u općini Dugo-
polje za 2017. godinu iznose 6.249.617,65 kn od 
ukupno planiranih 7.324.000,00 kn (85,33 %).

Na temelju članka 15., stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 

94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta 
Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Du-
gopolje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni 
tekst), članka 11. Odluke o obavljanju komunalnih 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora (“Službeni 
vjesnik Općine Dugopolje”, broj 1/13), rješavaju-
ći u postupku odabira najpovoljnijeg ponuditelja 
po provedenom postupku prikupljanja ponuda za 
obavljanje komunalnih poslova održavanja javne 
rasvjete na području općine Dugopolje na temelju 
pisanog ugovora, Općinsko vijeće Općine Dugopo-
lje na 8. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 2018. 
godine, donosi
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O D L U K U
o povjeravanju komunalnih poslova održavanja 

javne rasvjete na području općine Dugopolje  
na temelju pisanog ugovora

1. Općina Dugopolje povjerava obavljanje 
komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na 
području općine Dugopolje na temelju pisanog 
ugovora trgovačkom društvu ELEKTRO KOLIĆ 
d.o.o. iz Dugopolja, Put sinjske rere 6, Dugopolje, 
na vrijeme od 4 (četiri) godine.

2. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova odre-
đeni objavljenom Odlukom o objavi prikupljanja 
ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održa-
vanja javne rasvjete na području općine Dugopolje 
na temelju pisanog ugovora, KLASA: 305-01/17-
01/66, URBROJ: 2180/04-02/1- 17-1, od dana 14. 
prosinca 2017. godine utvrdit će se Ugovorom o 
povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. 
ove Odluke.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-12
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne no-
vine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine 
Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, 
broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni tekst) 
Općinsko vijeće Općine Dugopolje na 8. sjednici, 
održanoj dana 22. ožujka 2018. godine, donosi 

S T A T U T
Općine Dugopolje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samo-
upravni djelokrug Općine Dugopolje, njezina obi-
lježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada 
tijela Općine Dugopolje, način obavljanja poslova, 
oblici konzultiranja građana u odlučivanju, provo-
đenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad ja-
vnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja 
od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, 
a koji imaju rodno značenje, odnosne se jednako 
na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu 
navedeni.

Članak 2.

Općina Dugopolje je jedinica lokalne samo-
uprave na području utvrđenom Zakonom o po-
dručjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj.

Članak 3.

Naziv Općine je Općina Dugopolje.
Sjedište Općine Dugopolje je: Dugopolje, Trg 

Franje Tuđmana 1.
Općina Dugopolje (u daljnjem tekstu: Općina) 

je pravna osoba.
Općinu zastupa Općinski načelnik.

Članak 4.

Općina obuhvaća područje sljedećih naselja: 
Koprivno, Dugopolje, Kotlenice i Liska.

Granice područja općine Dugopolje idu kata-
starskim granicama, a dijelom granicama rubnih 
naselja koja se nalaze unutar područja.

Granice općine Dugopolje mogu se mijenjati 
na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 5.

Općina Dugopolje ima pečat.
Pečat ima oblik i sadržaj utvrđen posebnim 

propisima.

II. OBILJEŽJA OPĆINE 

Članak 6.

Općina Dugopolje ima grb i zastavu. 
Izgled i uporaba grba i zastave Općine uređuje 

se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu 
sa zakonom.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka pre-
dstavlja se Općina Dugopolje i izražava pripadnost 
Općini Dugopolje. 

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole 
protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim pro-
pisima.

Članak 7.

Dan Općine Dugopolje je 29. rujna, blagdan 
Svetog Mihovila.

Sveti Mihovil je zaštitnik općine.
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III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja 
za razvitak i ugled općine Dugopolje, a poglavito 
za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, 
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjeko-
vog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i 
drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti 
koje su tome usmjerene.

Članak 9.

Javna priznanja Općine Dugopolje su:
1. Počasni građanin Općine Dugopolje,
2. Nagrada Općine Dugopolje za životno djelo,
3. Nagrada Općine Dugopolje,
4. Zahvalnica Općine Dugopolje.

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov 
izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, 
tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, 
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV.  SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
Općina Dugopolje uspostavlja i održava suradnju 
s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i 
inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 
ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim 
jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da 
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća.

Članak 13.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum 
koji može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, 
memorandum ili sl.).

Sporazum o suradnji Općine Dugopolje i 
općine ili općine druge države objavljuje se u slu-
žbenom glasilu Općine Dugopolje.

Članak 14.

Općina u postupku pripremanja i donošenja 
općih akata na razini Splitsko-dalmatinske županije, 
te zakona i drugih propisa na razini Republike Hr-
vatske, a koji se neposredno tiču Općine, daje ini-
cijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog 
stavka u ime Općine mogu podnositi Općinsko 
vijeće i Općinski načelnik neposredno nadležnom 
tijelu i posredno putem članova predstavničkog 
tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 15.

Općina Dugopolje je samostalna u odlučivanju 
u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu 
s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te po-
dliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti rada 
ovlaštenih državnih tijela.

Članak 16.

Općina Dugopolje u samoupravnom djelo-
krugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu 
Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima 
i to osobito poslove koji se odnose na: 
– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo, 
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje, 
– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
– promet na svom području,
– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Dugopolje obavlja poslove iz samo-
upravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima 
kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. 
ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije 
se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Načelnika 
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
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Članak 17.

Odlukom Općinskog vijeća mogu se pojedini 
poslovi iz članka 16. ovog Statuta prenijeti na 
Splitsko-dalmatinsku županiju ili na mjesni odbor 
na području općine Dugopolje ako ocijeni da je to 
učinkovitije.

Općina može obavljanje pojedinih poslova 
iz članka 16. ovog Statuta, organizirati zajedno s 
drugim općinama i gradovima.

Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini 
sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih 
poslova iza stavka 1. ovog članka donosi Općinsko 
vijeće većinom glasova svih članova.

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.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslo-
va iz stavka 2. ovog članka sklapa se na temelju 
odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom gla-
sova svih članova.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRA-
ĐANA U ODLUČIVANJU 

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlu-
čivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog 
referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja 
o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prije-
dlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja 
mišljenja stanovnika o promjeni područja općine 
kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1. ovoga članka može te-
meljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 
Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora 
na području općine, 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača općine.

Referendum raspisan radi prethodnog priba-
vljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja 
općine nije obvezujući.

Članak 20.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19., sta-
vkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspi-

sati i radi opoziva Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika. 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi 
opoziva Općinskog načelnika i njegovog zamje-
nika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja 
birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova 
Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku 
i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, 
adresu prebivališta i OIB) te vlastoručni potpis 
birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum 
za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamje-
nika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih 
izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, 
niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori 
za Načelnika.

Članak 21.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća je 
dužan podneseni prijedlog za raspisivanje refere-
nduma u roku od 30 dana od dana primitka dosta-
viti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje 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.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
za opoziv Načelnika i njegovog zamjenika podni-
jeli birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga članka. 

Ako je raspisivanje referenduma predložila naj-
manje jedna trećina članova predstavničkog tijela, 
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio 
Općinski načelnik, te ako je raspisivanje refere-
nduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na 
području općine, predstavničko tijelo dužno je izja-
sniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog 
prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma 
u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži 
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za 
koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem 
se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku 
pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje 
akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, 
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referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili 
više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan 
održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani 
s prebivalištem na području općine, odnosno na 
području za koje se raspisuje referendum i upisani 
su u popis birača.

Članak 24.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim 
pitanjima određenim zakonom i Statutom. 

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. 
ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina 
vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 
prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 
od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se 
o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u 
kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno 
dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 25.

Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora, 
a može ga sazvati i Općinsko vijeće u roku od 
15 dana od dana donošenja odluke iz članka 24., 
stavka 3. ovoga Statuta.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru gra-
đana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 
područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pra-
vilu je javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti 
da je izjašnjavanje tajno.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom 
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje odre-
đenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 
stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom 
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača 
Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor po-
dnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
primitka prijedloga.

Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 
upravnih tijela Općine, te na nepravilan odnos 
zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
Općine dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od 
dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka 
osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvi-
ma elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA OPĆINE DUGOPOLJE

Članak 28.

Tijela Općine Dugopolje su:
1. Općinsko vijeće, 
2. Općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 29.

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 s Ustavom, zakonom i 
ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno 
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se 
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog dje-
lokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni 
poslovi i zadaće u nadležnosti su Načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 30.

Općinsko vijeće:
– donosi Statut Općine,
– donosi Poslovnik o radu,
– donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku go-

spodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
– donosi proračun i odluku o izvršenju prora-
čuna,

– usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
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– donosi odluku o privremenom fi nanciranju,
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina i drugom raspolaganju imovinom 
Općine Dugopolje čija ukupna vrijednost prelazi 
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje 
o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, 
odnosno i drugom raspolaganju imovinom Opći-
ne Dugopolje čija pojedinačna vrijednost prelazi 
iznos od 1.000.000 kuna,

– donosi odluku o promjeni granice općine Dugo-
polje,

– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i 
službi,

– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 
društva i druge pravne osobe, za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa za Općinu, 

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 
pravnim osobama koje je osnovala Općina ili 
koje su u većinskom vlasništvu Općine, 

– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, 
ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije 
drugačije propisano,

– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o su-
radnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, 
u skladu s općim aktom i zakonom,

– raspisuje lokalni referendum,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike 

Općinskog vijeća, 
– bira i razrješava predsjednike i članove radnih 

tijela Općinskog vijeća,
– odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku 

za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna 
priznanja, 

– imenuje i razrješava i druge osobe određene 
zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama 
Općinskog vijeća,

– donosi odluke i druge opće akte koji su mu 
stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim 
aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, 
predsjednik Općinskog vijeća može u ime Opći-
nskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, 
znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifesta-
cije od značaja za Općinu Dugopolje. O preuzetom 
pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko 
vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vi-
jeća.

Članak 31.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom 
glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih 
članova.

Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i 
odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promje-
ni Statuta donose se većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća.

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko 
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća. 

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva pot-
predsjednika koji se biraju većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.

Potpredsjednici Općinskog vijeća u pravilu se 
biraju tako da se jednog potpredsjednika bira iz 
reda predstavničke većine, a drugog iz reda pred-
stavničke manjine, na njihov prijedlog.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjed-
nika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i 
najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje 
predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njego-
ve spriječenosti ili odsutnosti, a po redoslijedu 
izbora.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i pot-
predsjednika može dati najmanje jedna trećina 
članova Općinskog vijeća, na način i po postupku 
određenom Poslovnikom Općinskog vijeća.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika Vijeća 
je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji du-
žnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsje-
dnici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj 
odluci Općinskog vijeća.

Članak 33. 

Predsjednik Općinskog vijeća:
– zastupa i predstavlja Općinsko vijeće,
– saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 

Općinskog vijeća, 
– predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak,
– brine o postupku donošenja odluka i općih akata, 
– održava red na sjednici Općinskog vijeća,
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– saziva sjednicu po potrebi, a najmanje jednom u 
tri mjeseca,

– usklađuje rad radnih tijela,
– potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 

vijeće,
– brine o suradnji Općinskog vijeća i Načelnika,
– brine se o zaštiti prava vijećnika i
– obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na 
način određen Zakonom.

Članak 35.

Mandat člana predstavničkog tijela jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave izabra-
nog na redovnim izborima traje do dana stupanja 
na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspi-
sivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju 
svake četvrte godine sukladno odredbama zakona 
kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrva-
tske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno 
odredbama ovoga Zakona.

Mandat člana predstavničkog tijela jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave iza-
branog na prijevremenim izborima traje do isteka 
tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog 
na redovnim izborima koji se održavaju svake če-
tvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja 
na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o ra-
spuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama 
ovoga Zakona.

Članak 36.

Dužnost članova Općinskog vijeća je počasna i 
za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena 
na koji je izabran:
– ako podnese ostavku koja je zaprimljena najka-

snije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice 
Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježni-
ka najranije osam dana prije podnošenja iste,

– ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno 
lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćno-
sti sudske odluke,

– ako mu prestane prebivalište s područja općine, 
danom prestanka prebivališta,

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen 
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno 
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko 
državljanstvo, danom njegovog prestanka,

– smrću.
Vijećniku kojem prestane hrvatsko drža-

vljanstvo, a koji je državljanin članice Europske 
unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog 
državljanstva.

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata pri-
hvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama 
zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog 
tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika za-
mjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, 
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog 
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka 
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata 
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog 
zahtjeva.

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje 
iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja ma-
ndata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
– sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je 

na dnevnom redu sjednice Vijeća,
– predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 

prijedloge akata i podnositi amandmane na pri-
jedloge akata,

– postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog 
vijeća,

– postavljati pitanja Načelniku i zamjeniku Nače-
lnika,

– sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog 
vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima 
kojih je član i glasovati,
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– prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u 
koje ga izabere Općinsko vijeće,

– tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 
dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s 
tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

– izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok 
obavljaju dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glaso-
vanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na 
sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji 
su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propi-
sima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti 
vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđe-
na odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća. 

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 
vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjedni-
ka Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada 
radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 
Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, 
sudjelovanje građana na sjednicama, te druga pita-
nja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje 
načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te 
predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vi-
jeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) 
u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:
– Odbor za izbor i imenovanje,
– Odbor za Statut i Poslovnik,
– Mandatna komisija.

Članak 42.

Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika 
i dva člana.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Opći-

nskog vijeća,

– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određe-
nih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog 
vijeća,

– propise o naknadi troškova vijećnicima za rad u 
Općinskom vijeću.

Članak 43.

Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika 
i dva člana.

Odbor za Statut i Poslovnik:
– predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća,
– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta 

odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata 

koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove 
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te 
u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje 
mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

– obavlja i druge poslove određene ovim Statu-
tom.

Članak 44.

Mandatna komisija ima predsjednika i dva 
člana.

Mandatna komisija:
– na konstituirajućoj sjednici obavještava Opći-

nsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko 
vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem 
objavljenih rezultata nadležnog izbornog povje-
renstva o provedenim izborima,

– obavještava Općinsko vijeće o podnesenim osta-
vkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima 
vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati 
vijećničku dužnost,

– obavještava Općinsko vijeće o mirovanju manda-
ta vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umje-
sto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

– obavještava Općinsko vijeće o prestanku miro-
vanja mandata vijećnika,

– obavještava Općinsko vijeće o prestanku ma-
ndata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti 
i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni 
zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku 
vijećnika.

Članak 45.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana 
ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena 
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme 
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prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i 
prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu 
Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 
radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim 
odlukama. 

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 46.

Općinski načelnik zastupa Općinu Dugopolje i 
nositelj je izvršne vlasti u Općini Dugopolje.

Izabrani Općinski načelnik i njegov zamjenik 
mogu dužnost obavljati profesionalno ili volonterski 
u skladu sa zakonom.

Mandat Općinskog načelnika traje u pravilu 
četiri godine.

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 novo-
ga općinskog načelnika.

Općinski načelnik ima zamjenika.
Općinski načelnik i zamjenik Općinskog nače-

lnika biraju se na neposrednim izborima sukladno 
posebnom zakonu.

Članak 47.

Iznimno od odredbe članka 46., stavka 1. ovog 
Statuta, nositelj izvršne vlasti u Općini Dugopolje 
je i zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog na-
čelnika ako je mandat Općinskog načelnika prestao 
nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog 
načelnika ima prava i dužnosti Općinskog nače-
lnika.

Članak 48.

Općinski načelnik u obavljaju poslova iz sa-
moupravnog djelokruga Općine:
– priprema prijedloge općih akata,
– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

Općinskog vijeća,
– utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje 

proračuna,
– upravlja nekretninama, pokretninama i imovi-

nskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa 
zakonom, ovim Statutom i općim aktom Opći-
nskog vijeća,

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, 
nekretnina, odnosno drugom raspolaganju 

imovinom Općine Dugopolje čija pojedinačna 
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi go-
dini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspo-
laganju imovinom Općine Dugopolje čija poje-
dinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000 
kuna, 

– upravlja prihodima i rashodima Općine,
– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na 

računu proračuna Općine,
– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 

pravnim osobama u većinskom izravnom ili 
neizravnom vlasništvu Općine i o davanju sugla-
snosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač 
Općina, 

– donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstve-
ni upravni odjel,

– imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela,

– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
– utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni 

upravni odjel,
– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove 

izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argu-
mentiranih prijedloga fi zičkih i pravnih osoba,

– može povjeriti izradu urbanističkih planova 
uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog 
uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog 
grada, 

– razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog 
plana,

– obavlja poslove gospodarenja nekretninama do 
osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

– imenuje i razrješava upravitelja vlastitog po-
gona,

– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 
raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 
djelatnosti,

– sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komu-
nalnih djelatnosti,

– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 
raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 
djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor 
o povjeravanju poslova,

– daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 
komunalnih usluga,

– do kraja ožujka tekuće godine podnosi Opći-
nskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture i Programu 
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građenja objekata i uređaja komunalne infra-
strukture za prethodnu godinu,

– utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određiva-
nje reda prvenstva za kupnju stana iz programa 
društveno poticane stanogradnje,

– provodi postupak natječaja i donosi odluku o 
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup po-
slovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s 
posebnom odlukom Općinskog vijeće o poslo-
vnim prostorima,

– organizira zaštitu od požara na području općine 
i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzi-
manju mjera za unapređenje zaštite od požara, 

– usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi 
Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine, odnosno poslova državne 
uprave, ako su preneseni Općini,

– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi 
ovlašteni predlagatelji,

– imenuje i razrješava predstavnike Općine Du-
gopolje u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 
društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina 
Dugopolje osnivač, ako posebnim zakonom nije 
drugačije određeno,

– daje punomoć za zastupanje Općine u pojedinim 
stvarima,

– donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje slu-
žbenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

– osniva stalna ili povremena, savjetodavna radna 
tijela i imenuje njihove članove, radi pribavlja-
nja mišljenja i prijedloga u svezi s rješavanjem 
pojedinih pitanja iz njegove nadležnosti odnosno 
djelokruga,

– može imenovati savjetnike u pojedinim podru-
čjima,

– donosi Odluku o uvjetima, načinu i postupku 
izbora svojih savjetnika,

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statu-
tom i drugim propisima.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1., 
točke 28. ovoga članka Općinski načelnik, dužan je 
objaviti u prvom broju službenoga glasila jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave koji 
slijedi nakon donošenja te odluke.

Članak 49.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upra-
vnih tijela Općine.

Članak 50.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. 
ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj - prosi-
nac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje 
siječanj - lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz sta-
vka 1. ovog članka, od Načelnika tražiti izvješće o 
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu 
iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći 
broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća 
iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Na-
čelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog 
izvješća o istom pitanju.

Članak 51.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obu-
staviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako 
ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 
propis.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Općinski 
načelnik će u roku od 8 dana od dana donošenja 
općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene 
općeg akta te zatražiti od Općinskog vijeća da u 
roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi 
otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni nedostatke u 
općem aktu, Općinski načelnik, dužan je bez odgo-
de o tome obavijestiti predstojnika ureda državne 
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u daljnjem 
tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o 
obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda dužan je u roku od osam 
dana od dana zaprimanja odluke Općinskog na-
čelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu 
osnovanost.

Kada predstojnik ureda ocjeni da je odluka 
Općinskog načelnika o obustavi općeg akta bila 
osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o 
obustavi od primjene općeg akta te istu bez od-
gode dostaviti predsjedniku Općinskog vijeća, 
Općinskom načelniku, središnjem tijelu državne 
uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt 
te Središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovog 
članka ne potvrdi odluku Općinskog načelnika o 
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obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg 
akta prestaje. 

Članak 52.

Općinski načelnik ima zamjenika.
Zamjenik Općinskog načelnika može odlučiti 

hoće li dužnost obavljati profesionalno, a o čemu 
u zakonskom roku dostavlja pisanu obavijest na-
dležnoj službi Općine.

Zamjenik Općinskog načelnika pomaže Nače-
lniku u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuje ga 
u slučaju njegove duže spriječenosti i odsutnosti te 
obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom.

Smatra se da je Općinski načelnik duže odsu-
tan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže 
od 30 dana nije prisutan u prostorijama Općine 
a pritom dužnosnicima i zaposlenicima Općine 
nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi 
dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, 
potpisivanja akata i sl.

Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu 
odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 
volonterski.

Osobe koje dužnost obavlja volonterski ne 
mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u go-
dini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 54.

Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, 
ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje.

Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz 
stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa 
Načelnika.

Članak 55.

Općinskom načelniku i zamjeniku Načelnika 
mandat prestaje po sili zakona:
– ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 
zakonom o općem upravnom postupku,

– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom odu-
zeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti 
sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobno-
sti,

– ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen 
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske 
presude,

– ako mu prestane prebivalište na području općine 
Dugopolje, danom prestanka prebivališta,

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom 
prestanka državljanstva sukladno zakonu o hrva-
tskom državljanstvu,

– smrću.
Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika 

nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat 
će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i 
njegova zamjenika.

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 
Općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik 
iz članka 46. ovog Statuta, a ako je mandat prestao 
i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora 
dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik 
Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika 
nastupio nakon dvije godine mandata, neće se ra-
spisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika, 
a dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata 
će obnašati njegov zamjenik iz članka 46. ovog 
Statuta.

Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog 
načelnika prestane mandat samo njegovom za-
mjeniku neće se raspisati prijevremeni izbori za 
zamjenika Općinskog načelnika.

Ako prestanke mandat zamjeniku koji obnaša 
dužnost Općinskog načelnika iz stavka 3. ovog 
članka, raspisat će se prijevremeni izbori za Opći-
nskog načelnika i njegova zamjenika.

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 
Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade 
Republike Hrvatske.

Članak 56.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se 
opozvati donošenjem odluke na referendumu.

Raspisivanje referenduma za opoziv može 
predložiti 20 % ukupnog broja birača u popisu 
birača Općine Dugopolje i 2/3 članova Općinskog 
vijeća.

Referendum za opoziv ne može se raspisati 
samo za zamjenika Općinskog načelnika.

Referendum iz stavka 1. ovog članka ne smi-
je se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od 
održanih lokalnih izbora ni ranije održanog refere-
nduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se 
održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.
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Na postupak raspisivanja i provođenja refe-
renduma za opoziv Općinskog načelnika i njego-
va zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 
Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog 
sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne 
i područne (regionalne) samouprave.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika i nje-
gova zamjenika donesena je ako se na referendumu 
za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, 
pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 uku-
pnog broja birača upisanih u popis birača Općine 
Dugopolje.

U slučaju kada je Općinskom načelniku i 
njegovom zamjeniku mandat prestao opozivom, 
raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog 
načelnika i njegova zamjenika. Do provedbe pri-
jevremenih izbora dužnost zamjenika obnašat će 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

VIII. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Članak 57.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog dje-
lokruga Općine Dugopolje, utvrđenih zakonom i 
ovim Statutom, te obavljanje poslova državne upra-
ve koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava 
se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog 
odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog 
vijeća.

Unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih 
mjesta Jedinstvenog upravnog odjela uređuje svo-
jim aktom Općinski načelnik.

Članak 58.

Tajnik Općine je pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela kojeg na temelju javnog natječaja 
imenuje Općinski načelnik.

Tajnik Općine se brine o izvršavanju zadataka 
koji se odnose na rad lokalne samouprave i uprave, 
sudjeluje na sjednicama Općinskog vijeća u savje-
todavnom svojstvu i upozorava predsjednika Vijeća 
i vijeće o kršenju zakonitosti.

Članak 59.

Jedinstveni upravni odjel u oblastima za koje 
su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog po-
sebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru 
provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, 
te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju 
propisane mjere. 

Jedinstveni upravni odjel Općine dužan je svo-
jim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba 
građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom.

Članak 60.

Jedinstveni upravni odjel je samostalan u okvi-
ru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni 
su Načelniku.

Članak 61.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, 
osiguravaju se u Proračunu Općine Dugopolje, 
Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu 
sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 62.

Općina Dugopolje u okviru samoupravnog 
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima 
se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
području komunalnih, društvenih i drugih djelatno-
sti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju 
kao javna služba. 

Članak 63.

Općina Dugopolje osigurava obavljanje dje-
latnosti iz članka 62. ovog Statuta osnivanjem 
trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih 
osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Općina Du-
gopolje ima udjele ili dionice Općinski načelnik je 
član skupštine društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Du-
gopolje može povjeriti drugim pravnim i fi zičkim 
osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 64.

Na području općine Dugopolje osnivaju se 
mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a 
radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana 
u odlučivanju o lokalnim poslovima. 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja 
ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za 
dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cje-
linu, na način i po postupku propisanom zakonom, 
ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog 
vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način 
izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.
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Članak 65.

Mjesni odbori na području općine Dugopolje 
su: Koprivno, Dugopolje – Senj, Dugopolje – 
Rama, Dugopolje – Kute, Kotlenice – Liska. 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 66.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora može dati 25 % 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.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, 
daju građani ili udruge, prijedlog se dostavlja u 
pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 67.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana 
primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog pod-
nesen na način i po postupku utvrđenim zakonom 
i ovim Statutom. 

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog 
nije podnesen na propisani način i po propisanom 
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da 
u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje 
mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik 
upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti 
se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema 
prijedloga.

Članak 68.

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu 
se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te 
adresa prebivališta fi zičkih osoba, naziv i sjedište 
pravne osobe), predloženom području i granicama 
mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt 
pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i način 
fi nanciranja mjesnog odbora.

Članak 69.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog 
odbora i Predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s podru-
čja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti bi-
ran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište 
na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se na 
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, ra-
zmjernim izbornim sustavom, a na postupak izbora 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o 
lokalnim izborima.

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora ra-
spisuje Općinsko vijeće.

Postupak izbora članova Vijeća mjesnog od-
bora te druga pitanja u svezi s izborom članova 
Vijeća mjesnog odbora uređuje se odlukom koju 
donosi Općinskog vijeće.

Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje 
četiri godine.

Članak 71.

Vijeće mjesnog odbora bira Predsjednika Vije-
ća mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova 
svih članova na vrijeme od četiri godine.

Članak 72.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i pre-
dsjednika, pet članova.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik 
o svom radu, fi nancijski plan i godišnji obračun, te 
obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Sta-
tutom i odlukama Općinskog vijeća i Načelnika.

Članak 74.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređe-
nju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih 
komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni 
standard građana na području mjesnog odbora, vo-
đenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih 
potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, 
kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom 
području.

Članak 75.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje 
način konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća mjesnog 
odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 
članova Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava 
i dužnosti Predsjednika Vijeća mjesnog odbora, 
način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za 
rad mjesnog odbora.
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Članak 76.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomo-
ći i dotacija pravnih ili fi zičkih osoba, te prihodi 
koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 77.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o po-
trebama i interesima građana, te davanja prijedloga 
za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može 
sazivati mjesne zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora 
ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 78.

Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine 
na način propisan općim aktom kojim se uređuje 
ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.

Članak 79.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja 
mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i 
Općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka 
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pri-
bavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje 
se traži promjena područja.

Članak 80.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja Općinski načelnik. 

Općinski načelnik može u postupku provođe-
nja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora 
raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo 
krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora 
i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 
DUGOPOLJE

Članak 81.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska 
prava koja pripadaju Općini Dugopolje, čine imo-
vinu Općine Dugopolje.

Članak 82.

Stvarima i imovinskim pravima u vlasništvu 
Općine raspolaže, upravlja i koristi se Općinski 
načelnik.

Nekretninu u vlasništvu Općine, Općinski na-
čelnik i Općinsko vijeće može otuđiti ili na drugi 
način s njom raspolagati samo na osnovi javnog 
natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, 
ako zakonom nije drugačije određeno.

Općinsko vijeće donosi odluku o uvjetima, 
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 
vlasništvu Općine.

Članak 83.

Općina Dugopolje ima prihode kojima u 
okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže.

Prihodi Općine Dugopolje su:
– Općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlu-
kama Općinskog vijeća,

– prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu 
Općine i imovinskih prava,

– prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih 
osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima 
Općinu ima udjele ili dionice,

– prihodi od naknade za koncesiju,
– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za pre-

kršaje koje propiše Općina Dugopolje u skladu 
sa zakonom,

– udio u zajedničkim porezima, 
– sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena 

u Državnom proračunu, 
– drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 84.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine 
Dugopolje iskazuju se u proračunu Općine Dugo-
polje.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti 
raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz 
kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u 
proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 85.

Proračun Općine Dugopolje i odluka o izvrše-
nju proračuna donosi se za proračunsku godinu i 
vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca.
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Članak 86.

Općina sastavlja bilancu imovine u kojoj 
iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s raču-
novodstvenim poslovima.

Članak 87.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima propi-
sanim zakonom. 

Ukoliko se proračun za sljedeću proraču-
nsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
fi nanciranju na način i postupku propisanim zako-
nom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca 
proračunske godine. 

Članak 88.

Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni pro-
računom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem 
predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih pri-
hoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama 
i dopunama proračuna po postupku propisnom za 
donošenje proračuna.

Članak 89.

Općina se može zaduživati u skladu s pose-
bnim zakonom.

Općina može raspisivati javni zajam ili izdati 
obveznice odnosno druge vrijednosne papire.

Članak 90.

Općina može davati jamstva korisnicima pro-
računa i pravnim osobama u vlasništvu Općine, 
odnosno onim društvima u kojima ima udjel ili 
dionice i davati zajmove u skladu s posebnim za-
konom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 91.

Ukupno materijalno i fi nancijsko poslovanje 
Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost ko-
rištenja proračunskih sredstava Općine nadzire 
Ministarstvo fi nancija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 92.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, 

Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, 
odluke i druge opće akte i zaključke. 

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge poje-
dinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o 
pojedinačnim stvarima.

Članak 93.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelo-
kruga donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike, 
upute, naputke, preporuke, poslovnike te druge 
opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim 
aktom Općinskog vijeća.

Članak 94.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaklju-
čke i preporuke. 

Članak 95.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih 
akata iz članka 93. ovog Statuta, na način i u 
postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja 
nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela. 

Članak 96.

Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju 
općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne 
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pra-
vnim interesima fi zičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog 
članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom 
tijelu Splitsko-dalmatinske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 
povjerene javne ovlasti.

Članak 97.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi ra-
zreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose 
se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod 
donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o 
pravima, obvezama i interesima fi zičkih i pravnih 
osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina 
Dugopolje osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i 
Načelnika kojima se rješava o pravima, obveza-
ma i pravnim interesima fi zičkih i pravnih osoba, 
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ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, 
ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti 
upravni spor.

Članak 98.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog 
vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu oba-
vlja ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj 
županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu. 

Članak 99.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Dugopolje 
i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovni-
kom Općinskog vijeća.

Članak 100.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, 
objavljuju u “Službenom glasilu Općine Dugopolje”. 

Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan 
od dana objave.

Iznimno, općim se aktom može iz osobito 
opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu 
prvog dana od dana objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 101.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i pre-
dstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća 
u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 102.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
– javnim održavanjem sjednica,
– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim obli-

cima javnog priopćavanja,
– objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

službenom glasilu Općine Dugopolje i na web 
stranicama Općine Dugopolje.

Javnost rada Načelnika osigurava se:
– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim obli-

cima javnog priopćavanja,
– objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

službenom glasilu Općine Dugopolje i na web 
stranicama Općine Dugopolje.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 103.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamje-
nika Načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen 
je posebnim zakonom. 

Članak 104.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje 
tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju 
javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa 
između privatnog i javnog interesa u obnašanju 
javne vlasti.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 105.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
1/3 članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik i 
Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 106.

O promjeni Statuta Općine Dugopolje odluču-
je Općinsko vijeće većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća.

Članak 107.

Do donošenja općih akata u skladu s odre-
dbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći akti 
Općine Dugopolje u onim odredbama koje nisu u 
suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta. 

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz 
stavka 1. ovoga članka neposredno će se primje-
njivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 108.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku Općine Du-
gopolje”.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje 
važiti Statut Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik 
Općine Dugopolje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – 
pročišćeni tekst).
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-13
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Dugo-
polje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 
2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni tekst) Općinsko 
vijeće Općine Dugopolje na 8. sjednici, održanoj 
dana 22. ožujka 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog 
načelnika Općine Dugopolje za razdoblje

 srpanj 2017. - prosinac 2017. godine

1. Prihvaća se Izvješća o radu Općinskog 
načelnika Općine Dugopolje za razdoblje srpanj 
2017. - prosinac 2017. godine.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom 
vjesniku Općine Dugopolje”.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-14
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasni-
štvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), 
članka 103., stavka 1. Zakona o cestama (“Narodne 
novine”, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) 
i članka 32. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni 
vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 
i 3/14 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 
Dugopolje na 8. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 
2018. godine, donosi

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra

u općoj uporabi

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnine označene kao dio 
čest.zem. 1295 z.u. 41 k.o. Koprivno u površini 
od 46 m2 na geodetskoj skici izmjere izrađene od 
Geodetskog zavoda d.d. Split po ovlaštenom inže-
njeru geodezije Vedrani Prekratić, dipl. ing. geod., 
označeno kao lik “A” i točkama A-B-C-D-E-A u 
površini od 46 m2, ne predstavlja u naravi javno 
dobro.

Članak 2.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi 
dijela nerazvrstane ceste – puta i to na: 

– dijelu čest.zem. 1295 Z.U. 41 k.o. Koprivno u 
površini od 46 m2 označeno kao lik “A” i točka-
ma A-B-C-D-E-A, na geodetskoj skici izmjere 
izrađene od Geodetskog zavoda d.d. Split, po 
ovlaštenom inženjeru geodezije Vedrani Prekra-
tić, dipl. ing. geod., obzirom da je trajno prestala 
potreba korištenja tog dijela nerazvrstane ceste i 
ne predstavlja u naravi put.

Članak 3.

Nekretnina označena kao dio čest.zem. 1295 
Z.U. 41 k.o. Koprivno u površini od 46 m2 ozna-
čeno kao lik “A” i točkama A-B-C-D-E-A, na 
geodetskoj skici izmjere izrađene od Geodetskog 
zavoda d.d. Split po ovlaštenom inženjeru geodezije 
Vedrane Prekratić, dipl. ing. geod., isključuju se iz 
opće uporabe kao javno dobro.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Splitu, 
Poseban zemljišnoknjižni odjel u Solinu provest 
će u zemljišnim knjigama brisanje uknjižbe javnog 
dobra u općoj uporabi na nekretnini iz članka 1. 
ove Odluke, uz istodobni upis tog prava na ime 
Općine Dugopolje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku Općine Du-
gopolje”.
KLASA: 021-05/18-50/02
URBROJ: 2180/04-01/1-18-15
Dugopolje, 22. ožujka 2018. godine

P r e d s j e d n i k
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Joško Čelan, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 2. Odluke o socijalnoj skrbi 
(“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 10/17) 
i članka 47. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni 
vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 i 
3/14 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine 
Dugopolje, dana 7. veljače 2018. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju

 Povjerenstva za socijalnu skrb

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za  
socijalnu skrb Općine Dugopolje za provedbu 
postupka ostvarivanja pojedinih prava iz socijalne 
skrbi.
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Članak 2.

Povjerenstvo socijalne skrbi ima pet članova: 
predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana 
koje imenuje Općinski načelnik.

U Povjerenstvo socijalne skrbi za provedbu 
postupka ostvarivanja pojedinih prava iz socijalne 
skrbi iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
1. don Ivan Čubelić, za predsjednika;
2. Branimir Bosančić, za zamjenika predsjednika;
3. Leonija Caktaš, za članicu;
4. Anđelko Bosančić, za člana;
5. Ana Bosančić, za članicu.

Članak 3.

Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke ima 
zadatak da:
– razmatra podnesene zahtjeve za ostvarivanje 

prava iz socijalne skrbi,
– utvrđuje procjenu osnovanosti  zahtjeva za ostva-

rivanje prava iz socijelne skrbi,
– ocjenjuje ispunjavanje uvjeta te utvrđuje prije-

dlog za dodjelu sredstava i predlaže Općinskom 
načelniku donošenje odluke,

– obavlja poslove utvrđene Odlukom o socijalnoj 
skrbi (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 
10/17).

Članak 4.

Sjednica Povjerenstva saziva se na prijedlog 
Općinskog načelnika.

Sjednice Povjerenstva održavaju se, u pravilu,  
najmanje jednom mjesečno.

Po potrebi sjednice se mogu sazvati i u kraćem 
roku.

Održavanje sjednice Povjerenstva može se 
provoditi i elektroničkim putem.

Članak 5.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik/procjena.
Zapisnik vodi osoba koju ovlasti predsjednik.

U zapisnik se unose podaci o prisutnim i odsu-
tnim članovima Povjerenstva, donesene odluke, za-
ključci, procjene i mišljenja te prijedlog Općinskom 
načelniku radi donošenja Odluke.

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove za potrebe 
Povjerenstva obavljat će Jedinstveni upravni odjel 
Općine Dugopolje.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 550-01/18-01/01
URBROJ: 2180/04-03/2-18-4
Dugopolje, 7. veljače 2018. godine

O p ć i n s k i  n a č e l n i k
Perica Bosančić, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Dugo-
polje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 
2/09, 1/13, 4/13 i 3/14), članka 28. Pravilnika 
o fi nanciranju javnih potreba Općine Dugopolje 
(“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/16), 
Javnog poziva za fi nanciranje javnih potreba u 
općini Dugopolje u 2018. godini, Klasa: 400-01/17-
10/21, Urbroj: 2180/04-02/1-17-1 od dana 22. 
prosinca 2017. godine, Općinski načelnik Općine 
Dugopolje donosi

O D L U K U
o fi nanciranju projekta i/ili programa koji 
doprinose razvoju javnih potreba općine 

Dugopolje u 2018. godini

I. Na temelju prijedloga Povjerenstva za pro-
cjenjivanje prijavljenih projekata i/ili programa 
na području općine Dugopolje, donosi se konačna 
odluka o odobrenju fi nancijskih sredstava prema 
sljedećim prioritetnim područjima sukladno slje-
dećem tabelarnom prikazu:

1. Civilno društvo

   Hrvatsko planinarsko društvo Ljubljan

 1. Radovi na planinarskom skloništu i čišćenju putova 17.500,00 kn

   Lokalna akcijska grupa Zagora

 2. Predavanje “Nove pogodnosti za poljoprivredna gospodarstva branitelja   
  i braniteljskih zadruga u 2018. godini” 5.000,00 kn

Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
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   Lovačka udruga Ljubljan
 3. Provedba lovno gospodarske osnove, nabava divljači, uređenje lovišta   
  i lovačkih objekata  16.700,00 kn
 4. Proslava blagdana svetog Huberta, zaštitnika lovaca 3.500,00 kn
   Udruga Dugopolje aktivno radi
 5. Prevencija rizičnog ponašanja  6.600,00 kn
 6. Pozitivan utjecaj sporta na razvoj djece 2.000,00 kn
 7. Pomoć u učenju  3.300,00 kn
 8. Osmaška večer  1.400,00 kn
 9. Proslava 10. godišnjice Udruge DAR 5.000,00 kn
 10. Mogu ja!  5.700,00 kn
 11. Program dodatnog engleskog jezika i matematike 10.500,00 kn
 12. Klub medijatora  1.000,00 kn
   Udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata, ogranak Dugopolje
 13. Obilježavanje važnih datuma i događaja iz Domovinskog rata 3.000,00 kn
 14. Državna športska natjecanja UDVDR RH 4.800,00 kn
 15. Obilježavanje 73. obljetnice stradanja hrvatskog naroda u Blajburgu 6.000,00 kn
 16. Hodočašće hrvatskih branitelja u Udbinu i na Mosor 1.250,00 kn
 17. Predbožićno druženje hrvatskih branitelja 3.750,00 kn
   Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata,   
   ogranak Dugopolje
 18. Obilježavanja obljetnica i radni odlasci 22.500,00 kn
 19. Uređenje prostorija udruge UHBDDR, uređenje spomen sobe i održavanje   
  heliodroma  17.500,00 kn
   Udruga koka hrvatica Splitsko-dalmatinske županije
 20. Predavanje “Koka hrvatica – izazovi i perspektive uzgoja!” 3.000,00 kn

2. Kultura

Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos

Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos

   Glazbeno društvo P. I. Čajkovski
 1. “Klasičnom glazbom kroz život”  14.500,00 kn
   Hrvatski sabor kulture
 2. Seminar folklornog pjevanja za voditelje i članove zborova i pjevačkih sastava 7.600,00 kn
   Kulturno umjetničko društvo “Pleter”
 3. Božićni koncert “Pod svjetlom Betlehema” 2018. 22.741,84 kn
 4. Koncertna sezona 2018.  19.847,36 kn
 5. Korizmeni/uskrsni koncert 2018.  22.741,84 kn
 6. 15. jubilarni međunarodni susreti “Ljepota u kamenu kamenitom” 2018. 40.841,84 kn
 7. Državna smotra izvornog folklora Bosne i Hercegovine 2018 u organizaciji   
  HAKUD-a Bosne i Hercegovine  13.894,48 kn
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Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos

 8. Nabavka obuće i izrade kostima za sekcije KUD-a Pleter 2018. 3.500,00 kn
 9. Dani općine Dugopolje – 20-ta obljetnička pučka veselica KUD-a “Pleter”   
  i prijatelja i prigodna obljetnička izložba “Naših prvih 20 godina” 22.741,84 kn
 10. Treći susret klapa “Pod Mosorom klapa piva” 2018. 18.747,36 kn
 11. Međunarodna kulturna razmjena – sudjelovanje KUD-a “Pleter”   
  na međunarodnom folklornom festivalu u EU 2018. 48.894,48 kn
 12. Hrvatska razglednica (koncert najboljih kulturnih amatera RH u 2017. godini   
  /prvonagrađenih/ u velikoj koncertnoj dvorani “Vatroslav Lisinski” u Zagrebu,   
  6. 5. 2018.)  21.394,48 kn
   Udruga Solinska mekousna pastrva
 13. Monografi ja: Vladimir Caktaš, “Krš, voda i život Dalmacije”,   
  zapisi o gospodarstvu  i ekologiji Dalmacije 5.000,00 kn
   Ženska klapa Kolura
 14. Redovna djelatnost klape Kolura 2018. godine 5.000,00 kn

II. Financijska sredstva potrebna za fi nancira-
nje navedenih projekata i/ili programa:
– civilnog društva osigurana su u Proračunu Opći-

ne Dugopolje za 2018. godinu, na razdjelu 001, 
glavni program A02, program 1005, aktivnost 
A100002, konto 381 – Udruge civilnog dru-
štva,

– kulture osigurana su u Proračunu Općine Dugo-
polje za 2018. godinu, na razdjelu 001, glavni 
program A02, program 1001, aktivnost A100001, 
konto 381 – Tekuće donacije kulturno-umjetni-
čkim društvima.

III. Sukladno odredbama članka 29.-31. Pra-
vilnika o fi nanciranju javnih potreba općine Dugo-
polje udruga koja je nezadovoljna ovom Odlukom 
ima pravo podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi 
Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku, 
u roku od 8 (osam) dana od dana dostave pisane 
obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po 
prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi 
Načelnik Općine Dugopolje.

IV. Sukladno odredbi članka 32. Pravilnika o 
fi nanciranju javnih potreba općine Dugopolje sa 
svim udrugama kojima su odobrena fi nancijska 
sredstva Općina Dugopolje će potpisati ugovor o 
fi nanciranju programa ili projekata najkasnije 30 
(trideset) dana od dana donošenja odluke o fi na-
nciranju.

IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se na službenoj internet 

stranici Općine Dugopolje i u “Službenom vjesniku 
Općine Dugopolje”.
KLASA: 400-01/17-10/21
URBROJ: 2180/04-02/1-18-6
Dugopolje, 20. veljače 2018. godine

O p ć i n s k i  n a č e l n i k
Perica Bosančić, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Dugo-
polje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 
2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni tekst), a u svezi 
s člankom 28., stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića Cvr-
čak – Solin, Općinski načelnik Općine Dugopolje 
dana 5. ožujka 2018. godine, donosi

R J E Š E N J E 
 o imenovanju člana Upravnog vijeća 

Dječjeg  vrtića “Cvrčak” – Solin

1. Tomislav Radina iz Dugopolja, Gojka Šu-
ška 3, OIB: 9097611377, imenuje se za člana 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin, 
kao predstavnik Općine Dugopolje na sljedeći 
jednogodišnji mandat.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donoše-
nja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine 
Dugopolje”.
KLASA: 601-02/18-01/01
URBROJ: 2180/04-02/1-18-2
Dugopolje, 5. ožujka 2018. godine

O p ć i n s k i  n a č e l n i k
Perica Bosančić, dipl. ing. el., v.r.
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