
 

 

                   
           REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

                    GRAD OMIŠ 

                   Gradonačelnik 

 

Klasa: 038-01/19-01/01 

Broj: 2155/01-01-19-1 

Omiš,23. siječnja 2019 

Temeljem članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.  4/09, 9/10, 

2/13, 10/13, 1/18 i 7/18), Gradonačelnik Grada Omiša  donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K  

 

1. Utvrđuje se prijedlog  odluke kojom se propisuje oblik i sadržaj pečata mjesnih odbora 

te njihova upotreba i čuvanje. 

Prijedlog se  dostavlja Gradskom vijeću Grada Omiša radi donošenja. 

 

2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem  određuje se Lidija Pavković, pročelnica Ureda 

gradonačelnika. 

 

 

 

 

                                                                                       GRADONAČELNIK 

 

                                                                                      Ivo Tomasović, dipl.oec.. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju odredbi čl. 30. i 55.a  Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 

4/09, 9/10, 2/13, 10/13 i 8/18),   Gradsko vijeće Grada Omiša na 15. sjednici održanoj dana 

____________ 2019.g. donosi 

 

O D L U K U 

o pečatu mjesnih odbora 
 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se  oblik i sadržaja pečata mjesnih odbora na području Grada Omiša 

( u daljnjem tekstu pečat) te njegova upotreba i čuvanje. 

 

Članak 2. 

Pečat  je okruglog oblika, promjera 30 mm, izrađen od gume ili drugog odgovarajućeg 

materijala. 

Sadržaj pečata je: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, GRAD OMIŠ, MJESNI 

ODBOR … (naziv mjesnog odbora). 

 

Članak 3. 

Sadržaj pečata ispisuje se  u koncentričnom krugu oko naziva mjesnog odbora koji se nalazi u 

sredini pečata. 

 

Članak 4. 

Pečat se čuva  u sjedištu mjesnog odbora, a upotrebljava se samo za ovjeru akata tijela 

mjesnog odbora. 

Predsjednik mjesnog odbora je odgovorna osoba za upotrebu i čuvanje pečata. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana po donošenju i objavljuje se u Službenom glasniku 

Grada Omiša. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD OMIŠ 

Gradsko vijeće 

 

Klasa: 038-01/19-01/01 

Broj: 2155/01-01-19-2 

Omiš, _____________2019.  

                                                                                                               PREDSJEDNIK 

 

                                                                                                           Zvonko Močić, dr.med. 

 

  

  

 

 



 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 

Člankom 55.a Statuta Grada Omiša utvrđeno je da mjesni odbor  ima pečat čiji se oblik i 

sadržaj utvrđuje posebnom odlukom. 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje odluke kojom bi se utvrdio oblik i sadržaj kao i 

upotreba i čuvanje pečata (pozivom na članak 30. Statuta.). 

Predloženi tekst je u skladu s mišljenjem Ministarstva uprave oznake Klasa: 038-01/18-01/6, 

Urbroj: 515-05-02-01/1-18-2 od 14. studenoga 2018., koje se prilaže ovom obrazloženju. 

 

 

  

 


