
Na temelju članka 87. stavak 4. Zakona o služ-
benicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 
86/08), Gradonačelnik Grada Omiša donosi 

ODLUKU

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za 
rad mentora koji prati rad vježbenika u Upravnim 
tijelima Grada Omiša, daje mu potrebne upute i 
smjernice za rad te mu pomaže u pripremi državnog 
stručnog ispita.

Članak 2. 

Službenik koji je imenovan za mentora ima pra-
vo na mjesečnu naknadu u iznosu od 1.369,86 kn 
bruto.

Mentor ima pravo na naknadnu za vrijeme traja-
nju vježbeničkog staža (12 mjeseci).

Članak 3.

Rješenje o ostvarivanju prava na naknadu iz toč-
ke 2. ove Odluke donosi:

pročelnik upravnog tijela, kada je mentor služ-- 
benik njegovog upravnog tijela; 
gradonačelnik, kada je mentor pročelnik. - 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Omiša.
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 GRADONAČELNIK
 GRADA OMIŠA:
	 Ivan	Škaričić,	prof.

Temeljem odredbi članka 93. 1. i 2. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", 
broj 76/07 i 38/09) i članka 39. Statuta Grada Omi-
ša ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09), u 
predmetu ponovne javne rasprave o prijedlogu Ur-
banističkog plana uređenja MEDIĆI, Gradonačelnik 
donosi 

ZAKLJUČAK

I.

Daje se na ponovnu javnu raspravu prijedlog 
Urbanističkog plana uređenja MEDIĆI, izrađen od 
strane ARCHING d.o.o. Split, jer su nastupili uvjeti 
iz čl. 93. st. 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji.

II.

Početak javnog uvida je 14. ožujka 2011. godine, 
a završetak 23. ožujka 2011. godine.
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Tijekom javnog uvida, tekstualni i grafički dio 
i sažetak za javnost Urbanističkog plana uređenja 
MEDIĆI bit će izložen u prostorijama Ilirskog sje-
meništa u Omišu, na Priku.

Uvid se može obaviti svakog radnog dana u vre-
menu od 08.00 do 14.00 sati, a subotom u vremenu 
od 08.00 do 12.00 sati.

III.

Javno izlaganje određuje se za dan 21. ožujka 
2011. godine, u Ilirskom sjemeništu u Omišu, s po-
četkom u 12.00 sati.

IV.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe upi-
suju se u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog 
plana ili se dostavljaju na adresu Grad Omiš, Trg 
kralja Tomislava 5, 21310 Omiš, zaključno do 23. 
ožujka 2011. godine. 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani 
i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu pod-
nositelja.

V.

Novi prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi 
samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih 
primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

VI.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanistič-
kog plana uređenja MEDIĆI objavit će se u "Službe-
nom glasniku Grada Omiša", dnevnom tisku "Slo-
bodna Dalmacija" i na web stranici Grada Omiša 
www.omis.hr.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradonačelnik

Klasa: 350-01/09-01/11
Urbroj: 2155/01-02-11 
Omiš, 1. ožujka 2011. godine

 GRADONAČELNIK
 GRADA OMIŠA:
	 Ivan	Škaričić,	prof.

Temeljem odredbi članka 93. st. 1. i 2. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", 
broj 76/07 i 38/09) i članka 39. Statuta Grada Omi-
ša ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09), u 

predmetu ponovne javne rasprave o prijedlogu Ur-
banističkog plana uređenja MIMICE, Gradonačel-
nik donosi 

ZAKLJUČAK

I.

Daje se na ponovnu javnu raspravu prijedlog 
Urbanističkog plana uređenja MIMICE, izrađen od 
strane ARCHING d.o.o. Split, jer su nastupili uvjeti 
iz čl. 93. st. 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji. 

II.

Početak javnog uvida je 14. ožujka 2011. godine, 
a završetak 23. ožujka 2011. godine.

Tijekom javnog uvida, tekstualni i grafički dio 
i sažetak za javnost Urbanističkog plana uređenja 
MIMICE bit će izložen u prostorijama Ilirskog sje-
meništa u Omišu, na Priku.

Uvid se može obaviti svakog radnog dana u vre-
menu od 08.00 do 14.00 sati, a subotom u vremenu 
od 08.00 do 12.00 sati.

III.

Javno izlaganje određuje se za dan 21. ožujka 
2011. godine, u Ilirskom sjemeništu u Omišu, s po-
četkom u 12.00 sati.

IV.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe upi-
suju se u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog 
plana ili se dostavljaju na adresu Grad Omiš, Trg 
kralja Tomislava 5, 21310 Omiš, zaključno do 23. 
ožujka 2011. godine. 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani 
i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu pod-
nositelja.

V.

Novi prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi 
samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih 
primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

VI.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbani-
stičkog plana uređenja MIMICE objavit će se u 
"Službenom glasniku Grada Omiša", dnevnom tisku 
"Slobodna Dalmacija" i na web stranici Grada Omi-
ša www.omis.hr.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradonačelnik

Klasa: 350-01/09-01/10
Urbroj: 2155/01-02-11
Omiš, 1. ožujka 2011. godine

 GRADONAČELNIK
 GRADA OMIŠA:
	 Ivan	Škaričić,	prof.

Temeljem odredbi članka 93. st. 1. i 2. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", 
broj 76/07 i 38/09) i članka 39. Statuta Grada Omi-
ša ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09), u 
predmetu ponovne javne rasprave o prijedlogu Ur-
banističkog plana uređenja MARUŠIĆI, Gradona-
čelnik donosi 

ZAKLJUČAK

I.

Daje se na ponovnu javnu raspravu prijedlog Ur-
banističkog plana uređenja MARUŠIĆI, izrađen od 
strane ARCHING d.o.o. Split, jer su nastupili uvjeti 
iz čl. 93. st. 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji. 

II.

Početak javnog uvida je 14. ožujka 2011. godine, 
a završetak 23. ožujka 2011. godine.

Tijekom javnog uvida, tekstualni i grafički dio 
i sažetak za javnost Urbanističkog plana uređenja 
MARUŠIĆI bit će izložen u prostorijama Ilirskog 
sjemeništa u Omišu, na Priku.

Uvid se može obaviti svakog radnog dana u vre-
menu od 08.00 do 14.00 sati, a subotom u vremenu 
od 08.00 do 12.00 sati.

III.

Javno izlaganje određuje se za dan 21. ožujka 
2011. godine, u Ilirskom sjemeništu u Omišu, s po-
četkom u 12.00 sati.

IV.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe upi-
suju se u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog 
plana ili se dostavljaju na adresu Grad Omiš, Trg 
kralja Tomislava 5, 21310 Omiš, zaključno do 23. 
ožujka 2011. godine. 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani 
i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu pod-
nositelja.

V.

Novi prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi 
samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih 
primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

VI.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbani-
stičkog plana uređenja MARUŠIĆI objavit će se u 
"Službenom glasniku Grada Omiša", dnevnom tisku 
"Slobodna Dalmacija" i na web stranici Grada Omi-
ša www.omis.hr.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradonačelnik

Klasa: 350-01/09-01/09
Urbroj: 2155/01-02-11
Omiš, 1. ožujka 2011. godine

 GRADONAČELNIK
 GRADA OMIŠA:
	 Ivan	Škaričić,	prof.
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