REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
Klasa: 370-01/10-01/24
Urbroj: 2155/01-06-10-11
Omiš, 22. 11. 2010.god.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša, br. 4/09 i
9/10) i članka 20. Odluke o davanju stanova u najam (Službeni glasnik Grada Omiša,
br.6/10), dana 22. studenoga 2010. godine, na prijedlog Upravnog odjela za
komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša, u
predmetu davanja stana u najam, gradonačelnik Grada Omiša, dana 22. studenoga
donosi
Z a k lj u č a k
o utvrđivanju Liste reda prvenstva za davanje stana u najam
1.Utvrđuje se da je, dana 14.lipnja 2010. Godine, donesen zaključak o davanju stana,
anagrafske oznake Fra.Stjepana Vrlića 37, Omiš, u najam i utvrđivanju teksta
natječaja.
2.Utvrđuje se da je natječaj o davanju stana u najam objavljen na web stranici Grada
Omiša, na oglasnoj ploči Grada Omiša, te da je u listu Slobodna Dalmacija objavljena
obavijest o davanju stana u najam , sve sa danom 28.lipnja 2010. godine.
3.Utvrđuje se da su na natječaj prispjele tri ponude, sve valjane, te da je temeljem
dostavljene dokumentacije utvrđen prijedlog liste prvenstva.
4.Utvrđuje se da je na prijedlog liste reda prvenstva primjedbe uložio Mladen Bošnjak
iz Omiša, Četvrt Vrilo 1, čije su primjedbe djelomićno usvojene.
5. Temeljem gornjih utvrđenja, utvrđujem Listu reda prvenstva za davanje stana u
najam, sa tekstom kao u privitku ovog zaključka.
6. Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploći i stupa na snagu u roku od 8
dana od dana objave na oglasnoj ploći Grada Omiša. Lista reda prvenstva objaviti će
se i na web stranicama Grada Omiša.

Gradonačelnik
Ivan Škaričić, prof.
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1.Mira Marinović
Omiš,Četvrt kralja Slavca 2
2.Mladen Bošnjak,
Omiš,Četvrt Vrilo 1
3.Mijo Grizelj,
Omiš, Četvrt Ž. Dražojevića 6
4.Upravni odjel za KSD
5.Ured gradonačelnika
6.Upravni odjel za gospodarstvo
i društvene djelatnosti
7.Udsjek za proračun
8.Pismohrana-ovdje
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