
ZAPISNIK 
 

Sa 20.  Sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat, održane 3. listopada 2018.  godine u 
prostorijama Općine Dugi Rat – Vijećnica 

 
(o sjednici se vodi video zapis) 

 
Početak sjednice u 19:00 sati 

 
PRISUTNI VIJEĆNICI: 
 
1. Bernardin Petrić 
2. Mirjana Škobalj 
3. Drago Klarić  
4. Jerolima Čulić 
5. Ružica Baraban 
6. Ivan Voloder 
7. Domagoj Vuković 
8. Ante Banović 
9. Tomislav Vojnović 
10. Romeo Tomaš 
11. Karmen Licitar 
 
ODSUTNI VJEĆNICI: 
 
1. Marin Ivanišević 
2. Frane Pleić 
3. Matilda Vuković 
4. Marija Tomaš 
 
 OSTALI PRISUTNI: 
 
1. Jerko Roglić dipl. ing., općinski načelnik  
2. Lovre Bilić, zamjenik općinskog načelnik 
3. Ivica Zidarić, odvjetnik u odvjetničkom društvu Vinko Samardžić 
4. Silvija Bliznac Radić, pročelnica JUO 
5. Pavao Tomić, viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša 
6. Ivanka Voloder, viša savjetnica za proračun i financije 
7. Ivana Blajić, zapisničar 
8. Jakov Velić, snimatelj 
 
Sjednicom predsjedava Bernardin Petrić (u daljnjem tekstu: Predsjedavajući). Predsjedavajući 
konstatira da je sjednici nazočno 11 od 15 vijećnika te čita  za današnju sjednicu predviđen  
 

DNEVNI RED 
 

1. Odlučivanje o prijedlogu sudske nagodbe u predmetu Općine Dugi Rat (tužitelja) i AGZ 

d.o.o. (tuženika) 

2. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Dugi Rat (materijali su na CD-u) 

3. Vijećnička pitanja 

Predsjedavajući otvara raspravu o dnevnom redu. 

Kako nema primjedbi prijedlog dnevnog reda se daje na glasovanje. Jednoglasno se usvaja (11 glasova 

za, 0 protiv, o suzdržana). 



 

Ad. 1) Odlučivanje o prijedlogu sudske nagodbe u predmetu Općine Dugi Rat (tužitelja) i AGZ d.o.o. 

(tuženika) 

Predsjedavajući predlaže da se o prvoj točci dnevnog reda raspravlja bez prisustva javnosti s obzirom 

da ista odnosi na sudski spor koji je u tijeku. 

Uvodnu riječ daje Ivici Zaradiću odvjetniku iz odvjetničkog društva „Vinko Samardžić“. Ivica Zaradić 

upoznaje sve prisutne sa detaljima predmeta po tužbi tužitelja - protutuženika: Općine Dugi Rat i 

tuženika -protutužitelja: AGZ d.o.o. iz Omiša a prema priloženim materijalima.  

Nakon izlaganja i rasprave o predmetu konstatira se da je u navedenoj situaciji predložena nagodba 
od strane AGZ -a prihvatljiva te se pristupa glasovanju 
 
Sa 9 glasova ZA, 1 PROTIV, 1 SUZDRŽAN donosi se 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe u predmetu broj P-3272/18 koji se vodi kod 

Općinskog suda u Splitu, po tužbi tužitelja - protutuženika: Općine Dugi Rat i tuženika -

protutužitelja: AGZ d.o.o. iz Omiš 

na način da tužitelj - protutuženik odustaje od svog potraživanja iz ovog postupka i nema spram 

tuženika - protutužitelja nikakvih daljnjih potraživanja iz sudskog spora, a tuženik - protutužitelj na to 

pristaje i u isto vrijeme odustaje od svog potraživanja spram tužitelja – protutuženika po njegovoj 

protutužbi iz ovog sudskog postupka te da svaka od stranaka snosi svoje troškove postupka. 

 Ad.2)  Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Dugi Rat (materijali su na CD-u) 

Predsjedavajući otvara raspravu po 2. točki dnevnog reda. Daje riječ Pavi Tomiću koji objašnjava 

materijale koji su vijećnici dobili vezane uz procjenu rizika od velikih nesreća.  Dokument je rađen 

prema zakonu iz 2015., determinira određene rizike ugroženosti  od velikih nesreća.  U dokumentu su 

obuhvaćene najčešće moguće ugroze na našem području (potres, požar, ekstremne temperature, 

snijeg i led). Za te ugroze su utvrđene operativne snage, podizanje tih snaga, odgovorne osobe i samo 

postupanje prilikom ugroza. Nakon procjene bit će izrađen i plan koji će detaljnije definirati određene 

aktivnosti operativnih snaga. Nakon izlaganja za riječ se javlja vijećnik Vuković.  Pita tko je odlukom 

odredio koordinatore za svaki pojedini rizik vijeće ili načelnik. Stožer i načelnik odgovara Tomić. Zatim 

vijećnik Vuković redom navodi stranice na kojima su napisani pogrešni podaci  (str. 

18,19,20,30,31,32,34,38,48) pomorski promet vezano uz kapacitete luka, gospodarstvo nema 

industrijske zone, vodoopskrba razvoj će se temeljiti na planovima spajanja sa sustavom Podstrana, 

povijesni sklop i građa nazivi crkvi  Jesenice stara župska pored crkve sv. Roka nedostaje kuća, crkva sv. 

Ivana zapadno od Duća Sumpetar, udruga brodara Krilo broji 70 članova, pregled objekata u kojima 

boravi veći broj osoba treba navesti sve crkve i firme. Na kraju još postavlja pitanje  koliko će koštati 

ova procjena.  Tomić odgovara da ne zna napamet ali može se dobiti na  uvid , otprilike oko 20 tisuća 

kuna. Nakon ovog iskaza otvara se žustra rasprava u kojoj sudjeluju Pavao Tomić, vijećnici Vuković, 

Vojnović, Banović, Petrić i vijećnice Čulić i Licitar. Vijećnik Vojnović navodi da se slaže sa gospodinom 

Vukovićem i da je firma koja je plaćena za izradu ovog dokumenta plaćena da napiše ispravne podatke 

a ne se služi zastarjelima, dokument bi trebalo vratiti i zatražiti novi. Tomić odgovara da je izrađivač 

koristio službene podatke i nije plaćen da radi analizu podataka. Vijećnica Čulić navodi da je izrađivač 

obvezan koristiti službene podatke.  Vijećnica Licitar smatra izuzetno važno da načelnik skrene 

pozornost na nedostatke i nevjerodostojnost podataka. Vijećnik Banović navodi da strategija mora biti 

napisana jasno i točno kao bi se do ugroženih objekata moglo doći, isto tako trebalo bi navesti i firme 

u kojima u trenutku nesreće može biti veći broj ljudi nego u npr. crkvi.  Tomić odgovara da iako u 

procjeni nisu navedeni svi objekti to ne znači da se iz tih objekata neće spašavati ljudi jer ovo se odnosi 

na cijelu općinu Dugi Rat bilo da li su to privatni ili javni objekti.  Vijećnik Vuković još jednom navodi da  



 

je samo želio upozoriti izrađivače ove procjena na neispravne podatke,  sugerira da trebamo usvojiti 

ovaj dokument sa ispravnim podacima. Predsjedavajući prekida raspravu i zahvaljuje Vijećniku 

Vukoviću na uočenim pogreškama i navodi da će se iste ispraviti. Vijećnik Klarić predlaže da gospodin 

Vuković bude u radnoj skupini prilikom izrade ovakvih dokumenta jer uvijek uočava pogreške. Vijećnicu 

Baraban zanima odakle će gospodin Tomić izvući točne podatke i ispraviti dokument. Tomić još jednom 

navodi da može samo provjeriti i koristiti  službene podatke. Napominje da je ova rasprava vođena 

samo vezano uz opće podatke koji nisu toliko bitni i mogu se ispraviti, bitan je dio koji obrađuje rizike 

a tu vijećnici nemaju nikakvih primjedbi. Vijećnica Čulić napušta sjednicu, trenutno je prisutno 10 

vijećnika. Rasprava se stišava, načelnik predlaže da se materijal usvoji, a podatke ćemo naknadno 

ispravljati.  

 Predsjedavajući stavlja točku 2. na glasovanje. 

Jednoglasno se usvaja (10 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANA) 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Dugi Rat 

u tekstu u  kojem je predložen za ovu sjednicu te zajedno sa predloženim izmjenama, a koji se smatra 

sastavnim dijelom ovog Zapisnika. 

Ad. 3) Vijećnička pitanja 

Vijećnica Škobalj postavlja pitanje ukoliko imamo potrebu za intervencijom komunalnih redara da li je 
potrebno zahtjev poslati pismeno sa svojim osobnim podacima ili prijava može biti anonimna. 
Pročelnica odgovara da prijava može biti anonimna i traži objašnjenje pitanja te zamolila vijećnicu da 
nakon sjednice dostavi točne podatke o slučaju kako bi mogla isti i provjeriti. 
 
Vijećnik Tomaš postavlja pitanje gospodinu Tomiću. Zanima ga što napraviti u slučaju kada određeni 
ljudi ne poštuju znakove općine u slučaju postavljanja čunjeva i zabrane parkiranja na mjestu gdje se 
obavljaju radovi  (objašnjava situaciju koju su već imali prilikom postavljanja ograde u Bajnicama). 
Tomić odgovara da u takvim slučajevima komunalni redar izlazi na teren i ima ovlasti napisati prekršajni 
nalog i kazniti počinitelja. 
 
Vijećnicu Licitar zanimaju aktivnosti oko dovođenja vode u staro selo Jesenice. Načelnik odgovara da 
nakon izrađenog idejnog projekta je  vrijeme za dogovor sa Hrvatskim cestama o dozvoli za prijelaz 
ispod zaobilaznice. Navodi da je već neke predradnje obavio i nada se da ćemo dobiti dozvolu i dovesti 
situaciju do građevinske dozvole. Financiranje neće biti lako jer je procjena radova oko 8 milijuna kuna 
i nećemo to moći lako isfinancirati ako sve bude ovisilo o općini, obzirom na gradnju vatrogasnog doma 
i najvjerojatnije smanjenje proračuna za 2019. godinu. Sastanak sa Hrvatskim cestama očekuje u idućih 
desetak dana. 
Vijećnik Vojnović se javlja za riječ i navodi da nikad nije bilo riječi o tome da će dovođenje vode u staro 
selo Jesenice financirati sama općina i da je zbog toga i formirana komisija, također navodi da je bilo 
govora o suradnji sa općinom Podstrana. Tomić obrazlaže da projekt kakav je  prvo treba uskladiti sa 
novim propisima, treba biti crtan na geodetskim podlogama, za štose nije samo čekalo Hrvatske ceste 
već su se paralelno izradili ugovori sa svim vlasnicima zemlje kuda ide trasa te da ovakav projekt nema 
kapacitet vodoopskrbe i za općinu Podstrana. 
Vijećnica Baraban postavlja pitanje načelniku u ime iznajmljivača vezano uz poskupljenje paušalne 
pristojbe o tome da li takvu odluku donosi turističko vijeće. Načelnik odgovara da to sigurno nije bila 
općinska  inicijativa već se radi o usklađivanju sa zakonom. Baraban navodi da je bilo rečeno da će 
lokalna samouprava utjecati na visinu poskupljenje i da li u tom slučaju odluku donosi turističko vijeće 
ili općinski vijećnici. Načelnik odgovara da su se takve odluke uvijek donosile u dogovoru sa općinskim 
vijećem. Vijećnicu još zanima da li je bilo kakvih aktivnosti vezanih uz pješačke prijelaze i prometnu 
signalizaciju na Sumpetru, Oriju i Malom Ratu. Načelnik odgovara da bi to trebalo biti odrađeno u 
idućoj,  nada se do sezone. 
 



 

Vijećnik Banović se javlja za riječ. Želi da mu se pismeno odgovori na pitanja koja postavlja već duže 

vrijeme te čita ta pitanja (balotana Dugi Rat, oslobađanje ulica od prometala, rješavanje kritičnih točaka 

za odvijanje prometa, kontrola životinja i kućnih ljubimaca, odlagalište Glavica, uklanjanje krupnih 

kamenja na plaži Orij, štekati kafića, potporni zidovi, izviješće načelnika svakih 6 mjeseci o radu općine, 

popis općinske imovine). Postavlja pitanje konkretno za potporni zid (privatni) kraj kaskada koji se 

odvojio a pokraj toga zida voze auti i šetaju ljudi, tko će odgovarati ako se nešto loše dogodi. Takvih 

zidova ima nekoliko na području općine, potrebno je to pratiti i alarmirati vlasnike da to poprave, 

smatra da je to dužnost općine. Tomić odgovara da je vezano za taj zid bilo inicijative, ali nije 

uspostavljen dogovor. Predlagano je da se taj zid sruši i da se unutar zemljišta dobije javni parking. 

Vlasnik je ponudio zemljište za nekoliko auta a naša investicija bi bila znatno veće, te dogovor nije 

postignut. Vijećnik Banović navodi da bi bar trebalo postaviti neko upozorenje i voditi računa koliko se 

taj zid odvaja. Dalje vijećnik Banović predlaže da dok se ne riješi zapadni dio kanalizacijske odvodnje 

napravi novi ispust, eventualno mehanički kolektor kod lučice koji bi kasnije mogao služiti kao 

mehanički čistač na mulu i nova odvodnja u dužini 500m.Načelnik odgovara da nije bilo incidentnih 

izlijeva, možda jedan i da li je zbog toga potrebna tolika investicija. Gospodin Banović upozorava da se 

kod takozvane centrale iz postavljene cijevi za slivne vode gospodinu Jakovu Babiću izlijeva voda u dvor 

za vrijeme kiša pa bi trebalo napraviti kanal kako bi se to saniralo. Vijećnik Vuković navodi da je 

napokon dobio tražene troškovnike za šetnicu Sumpetar-Mali Rat, Suhi Potok 2 i nasipavanje plaža. 

Postavlja pitanje pročelnici kako se bira ovlašteni predstavnik ispred općine za izbor ponuda, tko ga 

predlaže. Pročelnica odgovara da ga predlaže općinski načelnik. Vijećnik Vuković navodi da u 

dokumentima koje ima su svugdje kao ovlašteni predstavnici ponuditelja  Silvija Bliznac Radić i Matea 

Braičić. Pročelnica pojašnjava da su Matea Braičić i ona prošle edukaciju i stekle certifikat na području 

javne nabave. Vijećnik Vuković nadalje izlaže  da je za šetnicu Sumpetar bilo tri ponude, posao dobio 

Grom d.o.o. Šetnica Sumpetar-Mali Rat i Suhi Potok, a  nadzor vrši firma Ima projekt d.o.o. Postavlja 

pitanje tko je potpisnik nadzora u ime firme i kako su dobili posao. Načelnik odgovara putem pozivnih 

pisama. Tko je potpisnik nadzora za ove predmete zanima gospodina Vuković . Načelnik odgovara da 

je potpisnik direktor firme Zdravko Budimir. Vijećnik Vuković iznosi primjedbu vezanu uz ugovor za 

nasipavanje plaža, zašto u ugovoru nema stavke o nadzoru, na iznos 363 tisuće kuna nema nadzornog 

organa koji će to pratiti. Načelnik odgovara da su to jednostavni zahvati koje mogu kontrolirati i 

komunalni redari i nema potrebe za dodatnim nadzorom. Slijedeće pitanje gospodina Vukovića je 

ukoliko se dobije samo jedna ponuda da li se natječaj ponavlja. Pročelnica odgovara u slučaju da je 

pristigla samo jedna ponuda a mi smo uredno pozvali sva tri ponuditelja, tu jednu pristiglu možemo 

prihvatiti ako nam je financijski prihvatljiva. Gospodina Vukovića zanima kako znaju da je financijski 

prihvatljiva ako je ponuda samo jedna. Pročelnica odgovara da se financijska prihvatljivost procjenjuje 

prema troškovniku i procijenjenoj vrijednosti nabave koja je navedena u planu nabave. Vijećnik ima 

primjedbe na troškovnik za izvođenje radova na sanaciji pera u Bajnicama, ugovor sklopljen 

28.02.2018. posao dobio Grom d.o.o., a projekt za tu sanaciju je napravljen u ožujku 2018., znači nakon 

potpisivanja ugovora. Nadalje navodi da nadzor obavlja ista firma koja je taj projekt i napravila. 

Načelnik odgovara da ništa nije odrađeno protuzakonito jer firma koja je radila projekt može vršiti i 

nadzor (ako je vrijednost iznosa nadzora ispod 20 tisuća kuna) samo ne može biti izvođač radova. 

Vijećnik Vuković želi da mu se dostavi ugovor za nadzor ovih radova. Slijedeće pitanje gospodina 

Vukovića je tko je predstavnik općine Dugi Rat u Peovici. Odgovor  Duje Vuković  u nadzornom odboru 

a u skupštini Jozo Čikotić. Gospodin Vuković kaže  da stanovnici naselja Kosovac uredno plaćaju Peovici 

odvoz smeća a nikada nije došao kamion pokupiti smeće već ga moraju nositi na cestu. Ako kamion ne 

može kupiti smeće smatra da bi se predstavnici općine trebali založiti za umanjenje računa takvim 

korisnicima. Također navodi da u naselju Kosovac zadnji red kuća nema javnu rasvjetu i da im treba 

omogućiti još nekoliko rasvjetnih tijela. Tomić odgovara vezano za rasvjetu da je već razmatrana 

mogućnost o postavljanju rasvjetnih mjesta na tom području ali je upitno da li će to biti moguće 

obzirom na stare vodove i zračne linije. Zadnje pitanje gospodina Vukovića načelniku i pročelnici,  kad 

će biti objavljen u medijima javni uvid u ponovljene četvrte izmjene i dopune prostornog plana da se  



 

napokon krene sa realizacijom tog projekta. Pročelnica odgovara da su materijali firme Zeleni servis 

gotovi, trebaju samo donijeti elaborat. Vezano za oglašavanje ponovljene javne rasprava razgovarali 

smo o tome da na slijedećoj sjednici vijeća budu prezentirane tri nove varijante luke Krilo koje bi 

načelnik predložio i o kojima bi se glasovalo. Nakon te sjednice sa odabranom varijantom bi se išlo u 

ponovljenu javnu raspravu. Gospodin Vuković nije zadovoljan odgovorom, kaže da su već razgovarali 

o tome i da je rečeno da načelnik bez vijeća donosi objavu a da će o varijantama vijeće raspravljati 

nakon javnog uvida i donijeti odluku. Pročelnica objašnjava da su imali dvije informacije, prva je bila da 

u ponovljenu raspravu ide studija sa svim varijantnim rješenjima i prostorni plan, ali nakon toga su 

dobili pisani  odgovor ministarstva da s prostornim planom ide samo jedna varijanta, a studija ide sa 

svim varijantnim rješenjima, što znači da bi sada u  ponovljenu javnoj raspravi trebalo predložiti samo 

jednu varijantu od jedanaest. Vijećnik Vojnović postavlja pitanje vezano uz nasipanje plaže u Dućama. 

Na osnovu kojeg natječaja je izvođač radova dobio posao, koliko se firmi javilo na natječaj i na temelju 

koje mjerne  jedinice je plaćen izvođač radova. Načelnik odgovara da ne zna sada odgovor i da će 

odgovori biti pismeno dostavljeni,  pročelnica će kopirati cijeli postupak i dostaviti gospodinu Vukoviću 

i Vojnoviću. 

Sjednica završena u 21:15. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća                  Zapisničarka 

Bernardin Petrić                   Ivana Blajić 

 

 

 

NAPOMENA: Sastavni dio ovog Zapisnika je video snimka na priloženom DVD-u 
 

 
 


