
Strana 1 - Broj 9 SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA Ponedjeljak, 1. listopada 2012.

S A D R Ž A J
GRADONAČELNIK

1. Zaključak (javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPU Grada Omiša)  ............................................................................... 1

BROJ 9

Omiš, 1. listopada 2012.

Temeljem odredbi članka 93. Zakona o prostor-
nom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 39. Sta-
tuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša", 
broj 7/09 i 9/10) u predmetu ponovne javne rasprave 
o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana ure-
đenja grada Omiša, gradonačelnik donosi

ZAKLJUČAK

I.

Temeljem prihvaćenih očitovanja, mišljenja, pri-
jedloga i primjedbi iznesenih u javnoj raspravi, po-
novnoj javnoj raspravi i ponovljenoj javnoj raspra-
vi o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana 
uređenja grada Omiša, izrađenog od strane tvrtke 
URBOS d.o.o. Split te II. Odluke o izradi Izmjena 
i dopuna prostornog plana uređenja grada Omiša 
("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 5/12 i 8/12), 
te se provodi druga ponovna javna rasprava suklad-
no članku 93. stavak 1. i 2. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

II.

Početak javnog uvida je 12. listopada 2012. go-
dine a završetak 26. listopada 2012. godine. Tije-
kom javnog uvida, tekstualni i grafički dio i sažetak 
za javnost Prijedloga izmjena i dopuna prostornog 
plana uređenja grada Omiša bit će izložen u prosto-
rijama Ilirskog sjemeništa u Omišu na Priku. Uvid 
se može obaviti svakog radnog dana u vremenu od 
8:00 do 14:00 sati.

III.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna pro-
stornog plana uređenja grada Omiša određuje se za 

utorak 16. listopada 2012. godine, u Ilirskom sjeme-
ništu, s početkom u 12:00 sati. 

IV.

Novi prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi 
samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih 
primjedbi u javnoj raspravi, ponovnoj javnoj raspra-
vi i ponovljenoj javnoj raspravi. 

V.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe upisu-
ju se u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog 
izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada 
Omiša ili se dostavljaju na adresu: Grad Omiš, Trg 
kralja Tomislava 5, 21310 Omiš, zaključno do 26. 
listopada 2012. godine. Prijedlozi i primjedbe mo-
raju biti čitko napisani i potpisani punim imenom i 
prezimenom uz adresu podnositelja.

VI.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena 
i dopuna prostornog plana uređenja grada Omiša 
objavit će se u "Službenom glasniku Grada Omiša", 
u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Grada Omiša, te 
na web stranici Grada Omiša i Ministarstva gradi-
teljstva i prostornog uređenja. 
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