
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 27. Statuta Općine Dugi 
Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst, i 3/13) 
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na __. sjednici održanoj __. __________ 2017. donosi 
 
 

ODLUKU 
o dopuni odluke o izradi urbanističkog plana 

Sumpetar - Kosovac 
 
 

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat je na 47. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. donijelo Odluku o izradi 

Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac (Klasa: 350-03/16-01/01 Urbroj: 2155/02-01-16-01; 

Službeni Glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 7/2016.).  

Po donošenju odluke o izradi izrađen je nacrt prijedloga plana i proveden je postupak ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja plana na okoliš u kojemu je zaključeno da za plan nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš, sukladno Mišljenju Upravnog odjela za komunalne poslove, 

komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (Klasa: 350-01/16-01/0042 Urbroj: 2181/1-10-16-3 od 20. 

listopada 2016.).   

 

Općinsko vijeće je na 50. sjednici održanoj 04. studenog 2016. donijelo Odluku o izradi IV. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat (Klasa: 021-05/16-01/18 Urbroj: 2155/02-01-16-1; 

Službeni Glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 9/2016.) kojom je određeno je da će se 

planom utvrditi prostorni obuhvat proširenja postojeće luke otvorene za javni promet županijskog 

značaja Krilo, smješten istočno od postojeće luke. Odlukom je određeno da će se detaljnije rješenje 

lučkog područja definirati UPU-om Sumpetar – Kosovac izrada kojega je u tijeku. 

Za IV. izmjene i dopune PPUO potrebno je izraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš sukladno 

Mišljenju Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (Klasa: 

350-01/16-01/0166 Urbroj: 2181/1-10-16-2 od 23. studenog 2016.).  

 

Slijedom odluke o IV. izmjenama i dopunama PPUO vijeće je na 51. sjednici održanoj 20. prosinca 

2016. donijelo Odluku o dopuni odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac 

(Klasa: 021-05/16-01/30 Urbroj: 2155/02-01-16-01; Službeni Glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi 

Rat br. 12/2016.) kojom je utvrđeno da će se planom odrediti prostorni obuhvat i drugi urbanistički i 

tehnički uvjeti za proširenje postojeće luke otvorene za javni promet županijskog značaja Krilo, koje će 

biti smješteno istočno od postojeće luke. 

 

Nakon donošenja naprijed navedenih odluka izrađeni su prijedlozi planova i Strateška studija te su o 

njima provedene javne rasprave.  

U javnoj raspravi o Strateškoj studiji Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dalo je negativno 

mišljenje o predloženom rješenju proširenja luke (Klasa: 612-07/16-58/347 Urbroj: 517-07-2-2-16-5 od 

27. ožujka 2017.) kojim se traži da se smanji ukupna površina luke i skrati dužina luke uz obalnu liniju.    

 

Obzirom na činjenicu da je planiranje proširenja luke otvorene za javni promet kompleksan i zahtjevan 

proces ovim izmjenama odluke o izradi područje na kojem je planirano proširenje luke izdvojit će iz 

obuhvata UPU Sumpetar – Kosovac, te će se ono rješavati posebnim UPU-om.  

 

Slijedom svega navedenog ovom izmjenom Odluke o izradi UPU poništava se Odluka o dopuni odluke 

o izradi UPU Sumpetar – Kosovac koju je vijeće donijelo na 51. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. 

(Klasa: 021-05/16-01/30 Urbroj: 2155/02-01-16-01; Službeni Glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi 

Rat br. 12/2016.) te se u izvornoj Odluci o izradi UPU (Klasa: 021-05/16-01/18 Urbroj: 2155/02-01-16-

1; Službeni Glasnik – Službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 7/2016.) mijenja točka 2. tako da glasi: 

 
 
 



2. Obuhvat plana 

 

Prostornim planom uređenja Općine Dugi Rat (Službeni glasnik Općine Dugi Rat 02/09, 09/09, 10/14 i 

3/15) područje u obuhvata plana određeno je kao dio građevinskog područja planiran za urbanu 

preobrazbu i sanaciju, za koje je, sukladno članku 79. ZPU obavezna izrada Urbanističkog plana 

uređenja. PPUO-om nisu određene granice pojedinih UPU-a te je određeno da će se granice 

obuhvata odrediti Odlukom o izradi svakog pojedinog plana. 

 

Ovom odlukom se obuhvat Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac određuje u granicama 

već formirane prostorne cjeline obalnog pojasa naselja na slijedeći način: 

 zapadnom granicom k.č.br. 7709 k.o. Jesenice  

 sjevernom granicom čestice državne ceste D8 (k.č.br. 8850/1 k.o. Jesenice) 

 istočnom granicom k.č.br. 7971, 7972/1, 7973 i 7974 Jesenice  

 obalom do linije određene zapadnom granicom k.č.br. 7709 k.o. Jesenice 

Obuhvat UPU prikazan je na grafičkom prilogu ove odluke. 

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
KLASA: ______________                                                                PREDSJEDNIK  
URBROJ: _____________                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, __. ________ 2017.  
                                                                                                         Bernardin Petrić  

 


