SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA

Utorak, 9. rujna 2008.

GRADA

LIST IZLAZI PO POTREBI.
Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5

BROJ 5

Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022

Omiš, 9. rujna 2008.

Strana 1 - Broj 5

OMIŠA

Godišnja pretplata 50 EUR u kunskoj
protuvrijednosti na dan uplate prema srednjem tečaju NBH. Plaća se na žiro račun broj: 2330003-1830000008

S A D R Ž A J
Strana

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Zaključak (javna rasprava,prijedlog Il.Izmejna i dopuna PPU Grada Omiša) ........................................................1
2. Zaključak (javna rasprava, prijedlog UPU-luka Omiš) ............................................................................................1
3. Zaključak (javna rasprava, prijedlog UPU Garma - Ravnice) .................................................................................2
4. Javni natječaj za dodjelu novačnih potpora učenicima i studentima osobitog uspjeha u učenju ..........................2
5. Javni natječaj za dodjelu ptopora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potebama .....3
6. Odluka o imenovanju predsjedavajuće i zamjenice predsjedavajuće za Dječje gradsko vijeće Grada Omiša .....4
7. Odluka o objavljivanju datuma i vremena izbora za Dječje gradskog vijeća Grada Omiša .................................4
8. Zaključak (imenovanje kritičkog prijateljaj škole J. Pupačić) .................................................................................5

Temeljem odredbi članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”,
broj 76/07) i članka 25. Statuta Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 8/01, 1/02
i 1/05), u predmetu prijedloga II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Omiša, Gradsko
poglavarstvo na 68. sjednici, održanoj 9. rujna
2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog II Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Omiša za javnu
raspravu, izrađenog od strane URBOS d.o.o. Split.
2. Početak javnog uvida je 19. rujna 2008.
godine, a završetak 6. listopada 2008. godine.
Tijekom javnog uvida, tekstualni i graﬁčki
dio i sažetak za javnost Prijedloga II Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša
bit će izložen u prostorijama Ilirskog sjemeništa,
u Omišu, na Priku.
Uvid se može obaviti svakog radnog dana
u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, a subotom u
vremenu od 08.00 do 12.00 sati.
3. Javno izlaganje određuje se za dan 30. rujna 2008. godine, u Ilirskom sjemeništu u Omišu, s
početkom u 9.00 sati.
4. Pismeno očitovanje, prijedlozi i primjedbe
dostavljaju se na adresu Grad Omiš,
Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš ili upisuju
u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana, zaključno do 6. listopada 2008. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu
podnositelja.
5. Javna rasprava o Prijedlogu II Izmjena i
dopuna prostornog plana uređenja Grada Omiša
objavit će se u “Službenom glasniku Grada Omiša”,
dnevnom tisku “Slobodna Dalmacija” i na oglasnoj
ploči Grada Omiša.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo
KLASA: 350-01/07-01/39
URBROJ: 2155/01-02-08-1
Omiš, 9. rujna 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Gradonačelnik
Ivan Škaričić, prof., v.r.

Temeljem odredbi članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj
76/07) i članka 25. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” 8/01, 1/02i 1/05), u
predmetu prijedloga Urbanističkog plana uređenja
- luka Omiš , Gradsko poglavarstvo na 68. sjednici,
održanoj 9. rujna 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana
uređenja – luka Omiš za javnu raspravu, izrađenog
od strane URBOS d.o.o. Split.
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2. Početak javnog uvida je 19. rujna 2008.
godine, a završetak 20. listopada 2008. godine.
Tijekom javnog uvida, graﬁčki i tekstualni
dio Prijedloga Urbanističkog plana uređenja - luka
Omiš bit će izložen u prostorijama Ilirskom sjemeništu u Omišu, na Priku.
Uvid se može obaviti svakog radnog dana u
vremenu od 08.00 do 14.00 sati, a subotom u vremenu od 08.00 do 12.00 sati.
3. Javno izlaganje određuje se za dan 30. rujna
2008. godine, u Ilirskom sjemeništu u Omišu, na
Priku, s početkom u 9.00 sati.
4. Pismeno očitovanje, prijedlozi i primjedbe
dostavljaju se na adresu Grad Omiš,
Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš ili upisuju
u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana, zaključno do 20. listopada 2008. godine.
Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu
podnositelja.
5. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja - luka Omiš objavit će se u “Službenom glasniku Grada Omiša”, dnevnom tisku
“Slobodna Dalmacija” i na oglasnoj ploči Grada
Omiša.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo
KLASA: 350-01/07-01/14
URBROJ: 2155/01-02-08-1
Omiš, 9. rujna 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Gradonačelnik
Ivan Škaričić, prof., v.r.

Temeljem odredbi članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj
76/07) i članka 25. Statuta Grada Omiša (“Službeni
glasnik Grada Omiša”, broj 8/01, 1/02i 1/05), u
predmetu prijedloga Urbanističkog plana uređenja
Garma - Ravnice, Gradsko poglavarstvo na 68.
sjednici, održanoj 9. rujna 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana
uređenja Garma - Ravnice za javnu raspravu, izrađenog od strane URBOS d.o.o. Split, uz slijedeću
primjedbu:
– Urbanistički plan uređenja Garma-Ravnice
treba sadržavati obvezu izgradnje otvorenog i

Utorak, 9. rujna 2008.

zatvorenog javno dostupnog bazena, kao i ostale
sadržaje iz programsko-arhitektonskog rješenja iz
ponude Lavčević d.d. iz Splita, a sve prema odredbama Ugovora o prodaji nekretnina (lokaliteta
Garma) koji su Grad Omiš i Lavčević d.d. sklopili
19.10.2004. godine.
2. Početak javnog uvida je 19. rujna 2008.
godine, a završetak 20. listopada 2008. godine.
Tijekom javnog uvida, tekstualni i graﬁčki dio
i sažetak za javnost Prijedloga Urbanističkog plana
uređenja Garma - Ravnice bit će izložen u prostorijama Ilirskom sjemeništu u Omišu, na Priku.
Uvid se može obaviti svakog radnog dana u
vremenu od 08.00 do 14.00 sati, a subotom u vremenu od 08.00 do 12.00 sati.
3. Javno izlaganje određuje se za dan 30. rujna
2008. godine, u Ilirskom sjemeništu u Omišu, s
početkom u 9.00 sati.
4. Pismeno očitovanje, prijedlozi i primjedbe
dostavljaju se na adresu Grad Omiš, Trg kralja
Tomislava 5, 21310 Omiš, ili upisuju u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana, zaključno
do 20. listopada 2008.godine.
Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu
podnositelja.
5. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja Garma - Ravnice objavit će se
u “Službenom glasniku Grada Omiša”, dnevnom
tisku “Slobodna Dalmacija” i na oglasnoj ploči
Grada Omiša.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo
KLASA: 350-01/07-01/12
URBROJ: 2155/01-02-08-1
Omiš, 9. rujna 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Gradonačelnik
Ivan Škaričić, prof., v.r.

Na temelju odredbi čl. 27. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Omiša (“Službeni
glasnik Grada Omiša”, broj 1/96) u svezi članka
4. Pravila o dodjeli novčanih potpora učenicima i
studentima osobitog uspjeha u učenju s područja
Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”,
broj 5/07), u predmetu dodjele nagrada i potpora
u školovanju, Gradsko poglavarstvo Grada Omiša

Utorak, 9. rujna 2008.
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svojim zaključkom sa 68. sjednice od dana 09.
rujna 2008. godine, donosi i raspisuje

N AT J E Č A J
za dodjelu novčanih potpora učenicima
i studentima u 2008./2009. godini
Grad Omiš u školskoj/akademskoj 2008./2009.
godini dodjeljuje 15 potpora namijenjenih osobito
uspješnim redovnim srednjoškolskim učenicima te 15 potpora osobito uspješnim redovnim
studentima.
Visina mjesečne nagrade za učenike je *500,00
kn, a za studente *700,00 kn.
Pravo natjecanja imaju učenici i studenti državljani Republike Hrvatske čiji roditelji/staratelji
imaju prebivalište na području Grada Omiša posljednjih pet godina, te koji su u prethodnoj godini
školovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje
4,800 u srednjoj školi i 4,000 na studiju.
Pravo natjecanja nemaju učenici prvih razreda
srednjih škola; studenti prvih godina studija; osobe
koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i za
vlastite potrebe te oni koji primaju stipendiju ili
drugu sličnu novčanu potporu za školovanje.
U privitku prijave uz osobno ime i prezime,
potpis jednog roditelja/staratelja za malodobnog
pristupnika, adresu kao i broj računa poslovne
banke na koji će se naknada uplaćivati, još se
dostavlja:
a) potvrdu obrazovne ustanove o redovnom
upisu po prvi put u odgovarajući razred/godinu;
b) svjedodžbu prethodno završenog razreda
srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku ocjena na
tri decimale prethodno završene godine studija:
c) potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje
posljednjih pet godina prema danu objave natječaja;
d) izjavu:
- da prihvaća sva prava i obveze iz Pravila
o dodjeli novčanih potpora
- da ne prima drugu stipendiju
- da će po pozivu dostaviti na uvid izvornik tražene isprave o sastavu kućanstva i
njegovim ukupnim primanjima u tekućoj
godini;
f) preslik akta o pravu iz socijalne skrbi, temeljem invalidnosti odnosno o statusu djeteta poginule, umrle, nestale ili zatočene osobe iz Domovinskog rata, te o uspjehu na državnom natjecanju pod
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.
Prijava na natječaj podnosi se na adresu: Grad
Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, s

Strana 3 - Broj 5

naznakom “potpore uspješnima u učenju”, u roku
15 dana od dana objave Natječaja u “Slobodnoj
Dalmaciji”.
Odluku o dodjeli potpora donosi Gradsko poglavarstvo Grada Omiša o čemu će sudionici biti
pisano izviješteni.
Dodatne informacije mogu se dobiti na oglasnoj ploči ili na tel. 021/755-500.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo

KLASA: 604-01/08-01/01
URBROJ: 2155/01-02-08-1
Omiš, 09. rujna 2008.godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Gradonačelnik
Ivan Škaričić, prof., v.r.

Na temelju odredbi članka 27. Poslovnika o
radu Gradskog poglavarstva Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 1/96) u svezi članka
4. Pravila o dodjeli novčanih potpora učenicima i
studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim
potrebama s područja Grada Omiša (“Službeni
glasnik Grada Omiša”, broj 5/07), u predmetu
socijalnog programa dodjele potpora u školovanju, Gradsko poglavarstvo Grada Omiša svojim
zaključkom sa 68. sjednice od dana 09. rujna 2008.
godine, donosi i raspisuje

N AT J E Č A J
za dodjelu novčanih potpora učenicima
i studentima slabijeg imovnog stanja ili s
posebnim potrebama za 2008./2009. godinu
Grad Omiš u školskoj/akademskoj 2008./2009.
godini dodjeljuje 10 potpora redovnim srednjoškolskim učenicima i 10 potpora redovnim studentima
te potreban broj potpora za osobe s posebnim
potrebama.
Visina mjesečne potpore za učenike je *500,00
kn, a za studente *700,00 kn.
Pravo natjecanja imaju učenici i studenti
državljani Republike Hrvatske čiji roditelji/staratelji imaju prebivalište na području Grada Omiša
posljednjih pet godina, a koji su u tekućoj godini
imali ukupne prosječne mjesečne prihode po članu
kućanstva u iznosu manjem od *1.200,00 kn, te
potpuno slijepe, gluhonijeme ili nepokretne osobe
bez obzira na prihode.
Pravo natjecanja nemaju osobe koje se dodatno
ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe te
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one koje primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu.
U privitku pisanog prijavka koji sadrži ime
i prezime te adresu pristupnika, potpis jednog
roditelja/staratelja (ako je pristupnik malodobna
osoba) i broj računa u poslovnoj banci na koji će
se doznačavati odobrena potpora, još se dostavlja:
a) potvrdu Policijske uprave o prebivalištu
roditeljā/staratelja na području Grada Omiša u posljednjih pet godina prema danu objave natječaja;
b) potvrdu obrazovne ustanove o redovnom
upisu po prvi put u odgovarajući razred/godinu;
c) izjavu o sastavu kućanstva (s imenima
članova na redovnom školovanju i mjestu njihove
škole/studija);
d) potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva u tekućoj godini računajući
do kraja mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se
natječaj objavljuje (npr. poslodavac, zdravstveni i
mirovinski zavod, zavod za zapošljavanje, porezna
uprava, centar za socijalnu skrb, sudske i upravne
rješidbe i sl.);
e) svjedodžbu ili potvrdu o prosjeku ocjena u
prethodnoj godini obrazovanja;
f) dokaz o redovnom studiju drugog člana uže
obitelji;
g) dokaze o statusu pristupnika ili člana njegove uže obitelji u kućanstvu iz: Domovinskog rata,
prava temeljem invalidnosti, socijalne i zdravstvene
skrbi ili drugih osobnih prava;
h) izjavu da ne prima drugu stipendiju ili
sličnu novčanu potporu, da prihvaća sva prava i
obveze utvrđene odredbama Pravila te da će po pozivu Gradskog poglavarstva Grada Omiša dostaviti
na uvid izvornik zatraženih isprava.
Prijava na natječaj podnosi se na adresu: Grad
Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, s
naznakom: “natječaj za dodjelu potpora za otežane
uvjete učenja”, a u roku 15 dana od dana objave
natječaja u “Slobodnoj Dalmaciji”.
Odluku o dodjeli potpora donosi Gradsko poglavarstvo Grada Omiša o čemu će sudionici biti
pisano izviješteni.
Dodatne informacije mogu se dobiti na oglasnoj ploči Grada Omiša ili na tel. 021/755-500.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo
KLASA: 604-01/08-01/02
URBROJ: 2155/01-02-08-1
Omiš, 09. rujna 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Gradonačelnik
Ivan Škaričić, prof., v.r.

Utorak, 9. rujna 2008.

Na temelju odredbi članka 18. Statuta Dječjeg vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada
Omiša”, broj 3/08) i članka 27. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Omiša (“Službeni
glasnik Grada Omiša”, broj 1/96), Gradsko poglavarstvo Grada Omiša na 68. sjednici od dana 09.
rujna 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju predsjedavajuće i zamjenice
predsjedavajuće za Dječje gradsko vijeće
Grada Omiša
1. Za predsjedavajuću i zamjenicu predsjedavajuće Dječjeg gradskog vijeća Grada Omiša u sazivu
2008.-2010.g. imenuju se:
– IVANA VLAHOVIĆ, prof., Knezova Kačića 10.,
Omiš - predsjedavajuća;
– HELANDA ČOVIĆ, prof., Vangrad 2., Omiš
- zamjenica predsjedavajuće.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada Omiša, oglasnim pločama osnovnih škola i na www.omis.hr.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo
KLASA: 012-03/08-01/01
URBROJ: 2155/01-02-08-9
Omiš, 09. rujna 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Gradonačelnik
Ivan Škaričić, prof., v.r.

Na temelju odredbi članka 4. Statuta Dječjeg
vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada
Omiša”, broj 3/08) i članka 27. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Omiša (“Službeni
glasnik Grada Omiša”, broj 1/96), Gradsko poglavarstvo Grada Omiša na 68. sjednici od dana 09.
rujna 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o objavljivanju datuma i vremena izbora za
Dječje gradsko vijeće Grada Omiša
1. Raspisuju se izbori za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Omiša u sazivu 2008.-2010.g.
2. Za dan provedbe izbora određuje se petak
31.listopada 2008.g.

Utorak, 9. rujna 2008.
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3. Izbori se provode u vremenu od 9,00 do
12,00 sati.
4. Izbori se provode u svim matičnim i područnim osnovnim školama na području Grada Omiša
na mjestima koje utvrde same škole.
5. Učenici i učenice s prebivalištem na području Grada Omiša a koji polaze druge osnovne škole, glasuju u školi najbližoj svojem prebivalištu.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada Omiša, oglasnim pločama osnovnih škola i na www.omis.hr.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo
KLASA: 012-03/08-01/01
URBROJ: 2155/01-02-08-8
Omiš, 09. rujna 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Gradonačelnik
Ivan Škaričić, prof., v.r.

Na temelju odredbi članka 27. Poslovnika o
radu Gradskog poglavarstva Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 1/96.), u svezi
s projektom samovrednovanja škola, Gradsko
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poglavarstvo Grada Omiša na 68. sjednici od 09.
rujna 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se zahtjev Osnovne škole Josipa
Pupačića iz Omiša, Klasa: 602-02/08-399, Urbroj:
2155/01-12/08-496 od 17. srpnja 2008. godine i za
kritičkog prijatelja škole iz Grada Omiša imenuje
se:
ZVONKO MOČIĆ, dr.med., član Gradskog
poglavarstva Grada Omiša.
2. Imenovana osoba će kao nezavisni vanjski
promatrač pratiti proces analize, vrednovanja i planiranja razvoja škole te joj svoja zapažanja prenijeti
na poticajan način u svrhu pomoći u unapređenju
kvalitete rada škole.
3. Ovaj zaključak se objavljuje u “Službenom
glasniku Grada Omiša”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo
KLASA: 602-01/08-01/05
URBROJ: 2155/01-02-08-2
Omiš, 09. rujna 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Gradonačelnik
Ivan Škaričić, prof., v.r.
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