
 
 

     REPUBLIKA HRVATSKA           
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD OMIŠ 
           GRADSKO VIJEĆE                                                               N A C R T 
 

KLASA: 340-01/19-01/20 
URBROJ: 2155/1-01-19-3 
Omiš, ******************2019.g. 
 
 
 
 
 Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 , 9/10, 2/13, 
10/13, 1/18 i 8/18),  čl. 24.st.1.t.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18) i čl. 33. 
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 41/18), u predmetu i organizacije komunalne 
djelatnosti javnog linijskog  prijevoza putnika, Gradsko vijeće Grada Omiša na ****. sjednici od dana 
************2019.g. donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
o sklapanju Ugovora o komunalnom prijevoza putnika 

u javnom linijskom cestovnom prometu na području Grada Omiša 
 

 
1. Utvrđuje se potreba za zaključivanjem ugovornog odnosa za obavljanje komunalne djelatnosti 

prijevoza putnika u javnom linijskom cestovnom prometu na području Grada Omiša, a u obliku i 
sadržaju u kakvom prileži prijedlogu Promet d.o.o. Split broj: 344/2/19 od 12.ožujka 2019.g. i činbi 
sastavni dio ovog Zaključka.  
 

2. Za realizaciju Ugovora iz t.1. ovog Zaključka osiguravaju se financijska sredstva na teret 
odgovarajuće stavke proračuna Grada Omiša.  

 
3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša na zaključivanje predmetnog Ugovora.  

 
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada 

Omiša.  
 
 
                                                                                                                            PREDSJEDNIK 
                                                                                                                        GRADSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                                        Zvonko Močić, dr.med. 
DOSTAVITI: 

1. Promet d.o.o. Split, Hercegovačka 20, Split, 
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,  
3. Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša,  
4. Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša,  
5. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, 
6. Službeni glasnik Grada Omiša i www.omis.hr ,  
7. Pismohrana /04/  

http://www.omis.hr/
http://www.omis.hr/


 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

                     
     REPUBLIKA HRVATSKA           
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD OMIŠ 
             Gradonačelnik 
 
KLASA: 340-01/19-01/20 
URBROJ: 2155/1-01-19-2 
Omiš, 14.ožujka 2019.g. 
 
 
 
 
 Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 , 9/10, 2/13, 
10/13, 1/18 i 8/18),  čl. 24.st.1.t.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18) i čl. 33. 
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 41/18), u predmetu  organizacije komunalne 
djelatnosti javnog linijskog prijevoza putnika, gradonačelnik Grada Omiša  dana 14.ožujka 2019.g. donosi 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
1. Utvrđuje se prijedlog teksta Zaključka o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti 
prijevoza putnika u javnom linijskom cestovnom prometu na području Grada Omiša te se predlaže 
Gradskom vijeću Grada Omiša njegovo donošenje u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku pod 
KLASA: 340-01/19-01/20   URBROJ:2155/1-01-19-3.  
 
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Zora Lelas Ković, privremena 
pročelnica Upravnog odjela za KSD, UP i ZO Grada Omiša i Đeki Stanić, pročelnik Upravnog odjela za 
gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša te predstavnici Promet d.o.o. Split. 
 
 
 
 
                                                                                                           GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                        Ivo Tomsović, dipl.oec.   v.r. 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,  
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,  
3. Pismohrana.  
 

+ PRILOZI UGOVORU 1-6 



 
 

O b r a z l o z e nj e 
 

Pravni temelj:  
 
Uredba EZ 1370/2007 
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – NN 41/18 
Članak 33. 
(1) Komunalni prijevoz putnika obavlja se temeljem ugovora sklopljenog između prijevoznika i jedinice 
lokalne samouprave na čijem području se takav prijevoz organizira i obavlja, sukladno odluci jedinice 
lokalne samouprave o komunalnom prijevozu, odredbama ovoga Zakona te odredbama Uredbe (EZ) br. 
1370/2007. 
Članak 118. 
(1) Jedinice lokalne samouprave na čijem području će se organizirati i provoditi komunalni prijevoz putnika s 
prijevoznicima će sklopiti ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama članka 33. stavka 1. 
ovoga Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007, najkasnije u roku do 30. studenoga 2019. 
 
Zakon o komunalnom gospodarstvu – NN 68/18 
Članak 24. 
(1) Uslužne komunalne djelatnosti su: 
1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama 
2. usluge javnih tržnica na malo 
3. usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja 
4. komunalni linijski prijevoz putnika 
5. obavljanje dimnjačarskih poslova. 
(2) U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se osigurati i građenje i/ili održavanje 
komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti. 
Članak 25. 
(4) Pod komunalnim linijskim prijevozom putnika podrazumijeva se javni cestovni prijevoz putnika na 
linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave na svojem području. 
 
Stanje:  

Na snazi je  Društveni ugovor o usklađenju Promet d.o.o. Split od 27.siječnja 2017.g. u kojem je Grda Omiš 

suvlasnik s 2,79% učešća u  temeljnom kapitalu. 

Sukladno  obvezama iz društvenog ugovora prijevoznik održava linije s područja Grada Omiša do Grada 

Splita i to iz Blata n/C, Trnbusa, Donjeg Doca i Podgrađa u relacijskom tarifnom sustavu te Dubrave i Omiša 

u zonskom tarifnom sustavu.  

Zbog nerentabilnosti polaska na liniji Trnbusi-Split na snazi je ugovor o subvenciji. 

Zbog socijalnog napora u financiranju mjesečnih pokaznih voznih karata najugroženijih građana 

(srednjoškolci i studenti) na snazi je ugovor o sufinanciranju voznih karata. 

Preostale linije komunalnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Grada Omiša 

privremeno su organizirane ugovorom s prijevoznikom „Prijevoz putnika Čagalj“. 

Građani se koriste i uslugama „Dalmatinac bus“ d.o.o. Omiš i „Promet“ d.o.o. Makarska. 

Rok za usklađenje s odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu je 30.studenog 2019.g.  

Sredstva: 

Troškovi provedbe ovog akta osiguravaju se u proračunu Grda Omiša na poziciji  R0148 i  R0337.  


















































































































