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BROJ 11

Omiš, 27. studenoga 2012.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ure-
đenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11 i 50/12) i članka 30. Statuta Grada 
Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09 
i 9/10), Gradsko vijeće Grada Omiša na 36. sjednici 
od 27. studenoga 2012. godine donosi

DOPUNU ODLUKE O IZRADI IZMJENA 
I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA GRADA OMIŠA 
("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 02/08)

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuje se izrada Izmjena i 
dopuna prostornog plana uređenja grada Omi-
ša ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/07 i 
8/10) u daljnjem tekstu: Prostorni plan. 

(2) Izrada Izmjena i dopuna prostornog plana ure-
đenja grada Omiša je započela temeljem Odlu-
ke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana 
uređenja grada Omiša ("Službeni glasnik Gra-
da Omiša", broj 02/08). Održana je prethodna 
rasprava (17. 6. 2008. godine), javna rasprava 
(od 24. 2. 2010. do 11. 3. 2010. godine), ponov-
na javna rasprava (od 10. 12. 2010. do 27. 12. 

2010.) te, radi okolnosti iz članka 95. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji, ponovljena jav-
na rasprava (od 20. 10. 2011. do 3. 11. 2011.). 
Utvrđen je Nacrt konačnog prijedloga izmjena i 
dopuna prostornog plana uređenja grada Omiša 
na koji su ishođena sva potrebna mišljenja i oči-
tovanja. 

(3) Sukladno Zakonu utvrđen je Konačni prijedlog 
izmjena i dopuna prostornog plana uređenja gra-
da Omiša koji je upućen JU Zavod za prostorno 
uređenje SDŽ 30. 1. 2012. godine i Ministarstvu 
graditeljstva i prostornog uređenja radi davanja 
mišljenja, odnosno suglasnosti iz članka 97. Za-
kona. Ministarstvo je odbilo dati suglasnost 8. 
5. 2012. godine radi neusklađenosti Konačnog 
prijedloga s Odlukom o izradi ("Službeni gla-
snik Grada Omiša", broj 02/08) i uz primjedbe u 
odnosu na planiranje unutar zaštićenog obalnog 
područja mora te potrebe izmjene Odredbi za 
provođenje. 

(4) Gradsko vijeće Grada Omiša je donijelo II. Od-
luku o izradi izmjena i dopuna prostornog plana 
uređenja grada Omiša ("Službeni glasnik Grada 
Omiša", broj 5/12) i Odluku o izmjeni II. odlu-
ke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana 
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uređenja grada Omiša ("Službeni glasnik Grada 
Omiša", broj 8/12) temeljem kojih je održana 
druga ponovna javna rasprava (od 12. listopada 
2012. do 26. listopada 2012. godine).

(5) Kako su nastupile okolnosti iz članka 95. Zako-
na o prostornom uređenju i gradnji a sukladno 
obavijesti Uprave za inspekcijske poslove Mi-
nistarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 
20. studenog 2012. godine (Klasa: 362-02/12-
07/21, Urbroj: 531-07-3-1-2-12-02) potrebno 
je ponavljanje javne rasprave na temelju ove 
Dopune odluke o izradi izmjena i dopuna pro-
stornog plana uređenja grada Omiša. Time se 
nastavlja provođenje postupka izrade i donoše-
nje u skladu sa Zakonom. U tom smislu nije po-
trebno održavanje nove prethodne rasprave niti 
pribavljanje suglasnosti i mišljenja mjerodavnih 
tijela i osoba određenih posebnim propisima na 
Nacrt konačnoga prijedloga Prostornog plana.

Pravni osnov za izradu Prostornog plana

Članak 2.

(1) Prostorni plan izrađuje se u skladu s Zakonom 
o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne no-
vine", broj 76/07, 39/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i 
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografsko-
ga prikaza, obveznim prostornim pokazateljima 
i standardu elaborata prostornih planova ("Na-
rodne novine", broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. 
163/04).

Razlozi za izradu Prostornog plana

Članak 3.

(1) Prostorni plan treba obuhvatiti izmjene i dopune 
koje pridonose bržem razvoju grada Omiša u cje-
lini te omogućuju lakšu primjenu planskih rješe-
nja. Potrebno je ispraviti nepreciznosti i greške 
uočene u provedbi Prostornog plana te preispi-
tati odredbe za provođenje u pogledu uvjeta ure-
đenja prostora unutar izgrađenog i neizgrađenog 
dijela građevinskog područja te sukladno tome 
izmijeniti grafički dio Prostornog plana. Suklad-
no promjenama potrebno je uskladiti obuhvat 
propisanih urbanističkih planova uređenja.

(2) U odnosu na Prijedlog prostornog plana koji je u 
ranijim postupcima razmatran na javnim raspra-
vama, određuju se razlozi za izradu Prostornog 
plana.
1. Građevinsko područje naselja

izmjena granica građevinskog područja na-- 
selja i izdvojenog dijela naselja sukladno 

odredbama Zakona o prostornom uređenju 
i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

2. Prenamjena zona
prenamjena dijela poslovne zone K1, K2 u - 
Vrisovcima u građevinsko područje naselja 
(mješovita namjena - pretežito poslovna 
M2)
prenamjena ugostiteljsko turističkih zona - 
(za koje nije iskazan interes ili su već iz-
građene ) i to zona Garma, dio zone Ruska-
men i zona Mala Luka - iznad magistrale) 
u građevinsko područje naselja (mješovita 
namjena - pretežito turistička M3)
prenamjena ugostiteljsko turističke zone u - 
Naklicama (Tugare) u građevinsko područ-
je naselja (mješovita namjena) 

3. Javna i društvena namjena
utvrđivanje javne i društvene namjene (D, - 
R1) u Gatima (umjesto samo sporta R1) 

4. Nove gospodarske zone
formiranje nove poslovne zone (K) u nase-- 
lju Gata (Trpešca) i Blato n/C
formiranje nove gospodarske zone izvan - 
naselja Dolac Gornji

5. Promjene ugostiteljsko turističkih i drugih 
gospodarskih zona 

dopuna sadržaja ugostiteljsko turističke - 
zone Ruskamen sa sadržajima kampa te 
dopuna odredbi za ugostiteljsko turističke i 
druge gospodarske zone koje su provjerene 
kroz izradu urbanističkog plana uređenja 
(UPU Punta, Garma - Ravnice, Ruskamen, 
Zakučac 2, Gata 2 i dr.)
preoblikovanje ugostiteljsko turističke zone - 
Dovanj 
preispitati namjenu ugostiteljsko turističkih - 
zona u naselju, posebno na zemljištu koje je 
u vlasništvu Grada Omiša 

6. Promet i infrastruktura
izmjene u cestovnoj mreži (usklađivanja s - 
Prostornim planom Splitsko-dalmatinske 
županije)
planiranje novih sportskih luka u naseljima - 
uz obalu (Omiš, Brzet, Čelina, Ruskamen, 
Plani Rat, Lokva Rogoznica - uvala Rape, 
Mimice, Marušići)
manja korekcija trase glavnog kolektora od-- 
vodnje otpadnih voda Omiša
planiranje mogućnosti gradnje malih hidro-- 
elektrana na Cetini na potezu od Čikotine 
Lađe do Bartulovića a sve u skladu s izra-
đenom studijom HEP-a
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definiranje zone za gradnju vjetroelektrana - 
prema Prostornom planu Splitsko-dalma-
tinske županije s tim da se ta zona može 
korigirati ukoliko se unutar nje nalazi gra-
đevinsko područje naselja

7. Promjene broja i obuhvata urbanističkog pla-
na uređenja

ukidanje urbanističkog plana uređenja Ne-- 
mira (izgrađeno područje)
obveza izrade novih urbanističkih planova - 
uređenja i promjena obuhvata ranije odre-
đenih urbanističkih planova uređenja su-
kladno planskim rješenjima

8. Zaštita spomenika kulture
proširenje zaštite urbane cjeline Omiša i - 
dopuna novim registriranim i evidentira-
nim spomenicima kulture a prema uvjetima 
Konzervatorskog odjela u Splitu

9. Promjena odredbi za provođenje 
promjene odredbi za provođenje za gradnju - 
unutar i izvan naselja te unutar gospodar-
skih zona 
dopuna odredbi za prostor uz autocestu te - 
nove alternativne pravce prema zahtjevu 
HC
dopuna odredbi za provođenje: reguliranje - 
gradnje plinovodnog sustava i elektroener-
getskih sustava

10. Ostalo
druge izmjene i dopune sadržane u tekstu-- 
alnom i grafičkom dijelu Prostornog plana 
a koje su proizišle iz prihvaćenih primjedbi 
s javne rasprave o Izmjenama i dopuna pro-
stornog plana uređenja grada Omiša iz ve-
ljače 2010. godine, prosinca 2010. godine i 
studenoga 2011. godine te koje će proizići 
iz nove javne rasprave 
druge izmjene koje su proizašle iz mišljenja - 
i suglasnosti tijela i osoba koje daju zahtje-
ve za izradu Prostornog plana.

Obuhvat Prostornog plan

Članak 4.

(1) Prostorni plan obuhvaća područje grada Omiša.

Ocjena stanja u obuhvatu Prostornog plan

Članak 5.

(1) Ocjena stanja u obuhvatu Prostornog plana na-
vedena je u Odluci o izradi Izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja grada Omiša ("Služ-
beni glasnik Grada Omiša", broj 02/08).

Ciljevi i programska polazišta Prostornog plana

Članak 6.

(1) Ciljevi i programska polazišta određena Odlu-
kom o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana 
uređenja grada Omiša ("Službeni glasnik Grada 
Omiša", broj 02/08) dopunjuju se sa slijedećim:

izmjena granica građevinskog područja nase-- 
lja i izdvojenog dijela naselja sukladno odred-
bama Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
a na temelju zahtjeva građana, udruga, mje-
snih odbora i dr.
Izmjena i dopuna odredbi za provođenje- 
Izmjene i dopune koje proizlaze iz zahtjeva - 
tijela i osoba iz posebnih propisa 

Popis stručnih podloga potrebnih za izradu 
Prostornog plana

Članak 7.

(1) U skladu s ciljevima, prostornim obuhvatom i 
drugi elementima, nositelj izrade će stručnom 
izrađivaču dostaviti raspoložive stručne podloge 
potrebne za izradu Prostornog plana.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

(1) U prijašnjem postupku izradbe Prostornog pla-
na, počevši od 2008. godine, ovlašteni izrađivač 
- društvo URBOS d.o.o. iz Splita - izradio je 
više stručnih rješenja.

(2) U daljnjem postupku izrade Prostornog plana 
koristit će se već postojeća stručna planska rje-
šenja u koja će se ugraditi primjedbe i sugestije 
JU Zavod za prostorno uređenje SDŽ i Ministar-
stva graditeljstva i prostornog uređenja (Klasa: 
350-02/12-11/14, Urbroj: 531-05-1-1-12-02 od 
8. svibnja 2012. godine).

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova 
i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 9.

(1) Izrada Prostornog plana vrši se na postojećim 
geodetskim podlogama.

Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu 
Prostornog plana te drugih sudionika u izradi 

Prostornog plana

Članak 10.

(1) Tijela i osobe određene posebnim propisima 
koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i 
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propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi 
Prostornog plana sudjelovat će u izradi i dono-
šenju Prostornog plana na način da će biti po-
zvana na javnu raspravu o Prijedlogu prostornog 
plana. Tijela i osobe iz ovog članka su određeni 
Odlukom o izradi Izmjena i dopuna prostornog 
plana uređenja grada Omiša ("Službeni glasnik 
Grada Omiša", broj 02/08).

Rok za izradu Prostornog plana

Članak 11.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza Prostornog pla-
na su:

javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog - 
prostornog plana - u trajanju od 15 dana;
primjedbe se mogu dostaviti Gradu Omišu za - 
vrijeme trajanja javnog uvida; 
izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku od - 
najviše 15 dana od isteka roka za davanje pi-
sanih prijedloga i primjedbi u sklopu javne 
rasprave;
pribavljanje suglasnosti i mišljenja mjerodav-- 
nih tijela i osoba određenih posebnim propi-
sima na Nacrt konačnoga prijedloga Plana - u 
roku 30 dana od dostave Nacrta konačnoga 
prijedloga prostornog plana i to samo ukoliko 
su izmijenjena rješenja na koja su ta tijela i 
osobe već dala svoje mišljenje i suglasnost;
utvrđivanje Konačnoga prijedloga prostornog - 
plana - u roku od 30 dana od isteka roka za 
dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih 
posebnim propisima;
upućivanje Konačnoga prijedloga prostornog - 
plana radi ishođenja suglasnosti mjerodavnim 
institucijama - u roku od 15 dana od njegova 
utvrđivanja;
donošenje Izmjena i dopuna prostornog pla-- 
na uređenja grada Omiša na Gradskom vijeću 
Grada Omiša - u roku od 9 mjeseci od zavr-
šetka javne rasprave.

Izvori financiranja izrade Prostornog plana

Članak 12.

(1) Izrada Izmjena i dopuna detaljnog plana financi-
ra se sukladno članku 136. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji.

Završne odredbe

Članak 13.

(1) Donošenjem ove Dopune odluke o izradi izmje-
na i dopuna prostornog plana uređenja grada 
Omiša prestaje važiti II. Odluka o izradi izmjena 

i dopuna prostornog plana uređenja grada Omiša 
("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 5/12) i 
Odluka o izmjeni II. odluke o izradi izmjena i 
dopuna prostornog plana uređenja grada Omiša 
("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 8/12).

(2) Očitovanja, prijedlozi i primjedbe sudionika jav-
ne rasprave održane temeljem odluka iz stavka 
1. ovog članka uzet će se u razmatranje u pripre-
mi nove ponovljene javne rasprave.

Članak 14.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 350-01/08-01/39
Urbroj: 2155/01-01-12 
Omiš, 27. studenog 2012. godine
 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA:
 Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaća-
ma u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 28/10) i članka 30. Statu-
ta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša", 
broj 4/09 i 9/10), Gradsko vijeće Grada Omiša na 
36. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2012. go-
dine donijelo je 

ODLUKU O IZMJENI 
Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika 

Članak 1.

U članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika ("Službeni glasnik 
Grada Omiša", broj 9/10 i 4/12), za radno mjesto 
pod rednim brojem 21.-referent za knjigovodstveno 
računovodstvene poslove I, mijenja se koeficijent i 
glasi "1,49".

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
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Klasa: 120-02/12-01/01
Urbroj: 2155/01-01-12-4
Omiš, 27. studenog 2012. godine
 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA:
 Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša 
("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09 i 9/10) u 
svezi čl. 81. Statuta Dječjeg vrtića Omiš od 27. svib-
nja 2003. godine (pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Omiša na 36. sjednici od 27. studenog 2012. 
godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o realizaciji godišnjeg pro-
grama rada za školsku 2011./2012. g. i Izvješće o 
financijskom poslovanju za 2011. g. Dječjeg vrtića 
"Omiš" Omiš u obliku i sadržaju kakav prileži ovom 
Zaključku.

II.

Ovaj Zaključak se objavljuje u "Službenom gla-
sniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 601-02/12-01/03
Urbroj: 2155/01-01-12-5
Omiš, 27. studenog 2012. godine
 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA:
 Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša 
("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09 i 9/10) u 
svezi čl. 81. Statuta Dječjeg vrtića Omiš od 27. svib-
nja 2003. godine (pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Omiša na 36. sjednici od 27. studenog 2012. 
godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Program rada Dječjeg vrtića "Omiš" 
Omiš za školsku 2012./2013. g. u obliku i sadržaju 
kakav prileži ovom Zaključku.

II.

Program rada iz t. I. ovog Zaključka javna usta-
nova Dječji vrtić "Omiš" Omiš dužna je prilagoditi 
odredbama Odluke o donošenju gradskog proračuna 
Grada Omiša za 2013. g.

III.

Ovaj Zaključak se objavljuje u Službenom gla-
sniku Grada Omiša.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 601-02/12-01/03
Urbroj: 2155/01-01-12-7
Omiš, 27. studenog 2012. godine
 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA:
 Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša 
("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09 i 9/10) 
i čl. 13. Ugovora o načinu i uvjetima sufinancira-
nja programa Dječjeg vrtića "Čarobni pianino" Split 
("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 3/07) i Anek-
sa br. 1. od 28. ožujka 2012. godine, Gradsko vijeće 
Grada Omiša na 36. sjednici od 27. studenog 2012. 
godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o realizaciji godišnjeg pro-
grama rada Dječjeg vrtića "Čarobni pianino" OJ 
Omiš za školsku 2011./2012. g. u obliku i sadržaju 
kakav prileži ovom Zaključku.

II.

Ovaj Zaključak se objavljuje u "Službenom gla-
sniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 601-02/11-01/11
Urbroj: 2155/01-01-11-4
Omiš, 27. studenog 2012. godine
 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA:
 Zvonko Močić, dr. med.
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Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša 
("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09 i 9/10) 
u svezi čl. 13. Ugovora o načinu i uvjetima sufinan-
ciranja programa Dječjeg vrtića "Čarobni pianino" 
Split ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 3/07) i 
Aneksa br. 1. od 28. ožujka 2012. godine, Gradsko 
vijeće Grada Omiša na 36. sjednici od 27. studenog 
2012. godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Program rada Dječjeg vrtića "Ča-
robni pianino" OJ Omiš za školsku 2012./2013. g. u 
obliku i sadržaju kakav prileži ovom Zaključku.

II.

Program rada iz t. I. ovog Zaključka javna usta-
nova Dječji vrtić "Čarobni pianino" OJ Omiš dužna 
je prilagoditi odredbama Odluke o donošenju grad-
skog proračuna Grada Omiša za 2013. godine.

III.

Ovaj Zaključak se objavljuje u "Službenom gla-
sniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 601-02/12-01/06
Urbroj: 2155/01-01-12-6
Omiš, 27. studenog 2012. godine
 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA:
 Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi čl. 30. i čl. 81. Statuta Grada 
Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09 
i 9/10), te čl. 16. st. 1. al. 3., čl. 21. i čl. 25. st. 1. t. 
1. al. 2. Statuta Centra za kulturu Omiš ("Službeni 
glasnik Grada Omiša", broj 1/97), Gradsko vijeće 
Grada Omiša na 36. sjednici od dana 27. studenog 
2012. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti

I.

Gradsko vijeće Grada Omiša u svojstvu osnivača, 
po zahtjevu Javne ustanove Centar za kulturu Omiš 

urbroj: 01-36/2-2012 od 5. srpnja 2012. g. i urbroj: 
01-58/2-2012 od 15. listopada 2012. g., te zahtjeva 
OŠ "1. listopada 1942." Čišla KLASA: 602-01/12-
01/91 URBROJ: 2155-14-00-12 od 17. rujna 2012. 
g. i mišljenja Vijeća MO Kostanje od 22. rujna 2012. 
g., daje načelnu suglasnost za ustrojavanje dislocira-
nog nastavnog mjesta Osnovne glazbene škole "Lo-
vro pl. Matačić" u sastavu rečene javne ustanove, 
a koje će bez pravne osobnosti djelovati u mjestu 
Kostanje od 1. rujna 2012. g. pa dok takva potreba 
bude postojala odnosno dok nadležno tijelo ne done-
se odluku o njegovom prestanku.

II.

Centar za kulturu Omiš je u svrhu realizacije t. I. 
ovog Zaključka dužan pribaviti potrebne suglasnosti 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te drugih 
nadležnih tijela. Grad Omiš je kao vlasnik poslovnog 
prostora u Mjesnom domu Kostanje iz istog razloga 
suglasan zaključiti odgovarajući sporazum s OŠ "1. 
listopada 1942." Čišla o međusobnom ustupanju na 
korištenje potrebnih prostorija za nastavu glazbe u 
izdvojenom mjestu OGŠ "L. Matačić" odnosno tje-
lesno-zdravstvene kulture u PŠ "Kostanje".

III.

Centar za kulturu Omiš je u daljnjem roku od 90 
dana dužan ponuditi na prethodnu suglasnost osni-
vača usklađeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustroj-
stvu i načinu rada javne ustanove.

IV.

Sredstva potrebna za provedbu osnovnog glazbe-
nog obrazovanja u opsegu iz t. I. ovog Zaključka do 
kraja 2012. g. osigurava Javna ustanova Centar za 
kulturu Omiš na teret sredstava planiranih za njenu 
djelatnost u tekućem proračunu Grada Omiša.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 612-03/12-01/03
Urbroj: 2155/01-01-12-7
Omiš, 27. studenog 2012. godine
 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA:
 Zvonko Močić, dr. med.
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Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša 
("Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/09 i 9/10) 
čl. 95. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 
87/08) i čl. 62. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne 
novine", broj 33/12), gradonačelnik Grada Omiša 
dana 28. studenog 2012. godine donosi 
 

 ZAKLJUČAK 

I.

Obiteljima s prebivalištem na području Grada 
Omiša ako imaju dijete koje u 2012./2013. školskoj 
godini pohađa osnovnu ili srednju školu, a zaključ-
no su s danom 5. listopada 2012. g. dostavili zahtje-
ve za novčanu pomoć prema pozivu Grada Omiša, 
ovim se odobrava jednokratnu novčanu potporu za 
nabavu obveznih školskih udžbenika i pribora u 
iznosima: 

ako se oba roditelja (odnosno sam) vode kao a) 
nezaposlene osobe u evidenciji Hrvatskog za-
voda za zapošljavanje, kao i obitelji s troje i 
više djece koja su polaznici osnovnih i sred-
njih škola

*300,00 kn po djetetu u I - IV osnovne ško-- 
le; 
*600,00 kn po djetetu u V - VIII osnovne - 
škole; 
*700,00 kn po djetetu u I - IV srednje ško-- 
le;

b) ako je u obitelji nezaposleni samohrani rodi-
telj koji se vodi kao nezaposlena osoba u evi-
denciji  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 iznosi pod t. I.a) uvećani za *20%- 

II.

Nalaže se odsjeku za proračun i računovodstvo 
Grada Omiša da isplate prema prethodnim točkama 
ovog Zaključka izvrši poštanskom uputnicom jed-
nokratno u korist svakog korisnika-nositelja obitelji 
prema popisu iz priloga ovog Zaključka, a na teret 
sredstava gradskog proračuna u razdjelu 3. Gospo-
darstvo i društvene djelatnosti, Glava 4. Programska 
djelatnost socijalne skrbi-Program socijalna skrb i 
pomoći - Aktivnost Pomoći u novcu pojedincima i 
obiteljima - Pomoć obiteljima i kućanstvima (konto 
37212 R0326) u ukupnom iznosu od *98.740, 00 kn 
(slovima: devedesetosamtisućasedamstočetrdeset 
kuna). 

III.

Ako se utvrdi da je neka obitelj potpore za na-
bavku knjiga za 2012./2013. školsku godinu ostva-
rila po drugim osnovama (bez obzira na iznose tako 

ostvarenih potpora) dužna je sredstva primljena po 
ovom Zaključku vratiti na račun Grada Omiša br. 
2330003-1830000008 u roku 8 dana od saznanja za 
takvu okolnost.

IV.

Zaključak pod Klasa: 602-01/12-01/04, Urbroj: 
2155/01-02-12-4 od 8. studenog 2012. g. se stavlja 
van snage. 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradonačelnik 

Klasa: 602 -01/12-01/04
Urbroj: 2155/01-02-12-5
Omiš, 28. studenog 2012. godine
 GRADONAČELNIK
 GRADA OMIŠA:
 Ivan Škaričić, prof.

Na temelju čl. 31. Zakona o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara ("Narodne novine", broj 69/99, 
151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12) i čl. 39. 
Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omi-
ša", broj 4/09 i 9/10), gradonačelnik Grada Omiša je 
dana 8. studenog 2012. g. donio

RJEŠENJE
o imenovanju privremenog skrbnika

 
I.

Udruga Društvo Poljičana "Sv. Jure" - Priko, 
Glagoljaška 10, Omiš, imenuje se privremenim 
skrbnikom kulturnom dobru "Kuća Bilić" u Donjem 
Docu, sagrađenom na k. č. zgr. br. 920/1, 921, 922, 
923/1 u k. o. Dolac Donji, a koji je kao kulturno 
dobro proglašen aktom Uprave za zaštitu kulturne 
baštine UP/I-612-08/12-06/0263 od 17. listopada 
2012. godine.

II.

Vlasnici kulturnog dobra iz t. I. ovog Rješenja 
su: Bilić Jozo, Ćiro, Gornji Dolac, 21205 Donji Do-
lac; Nikola Bilić, Jakov, Gornji Dolac, 21205 Donji 
Dolac; Rosa Bilić, Luka, 21205 Donji Dolac; Mate 
Bilić, Marijan, 21205 Donji Dolac.

III.

Privremeni skrbnik iz t. I. ovog Rješenja dužan je 
za račun i na trošak vlasnika kulturnog dobra iz t. II. 
ovog Rješenja poduzeti sve hitne mjere zaštite i oču-
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vanja kulturnog dobra što ih odredi Konzervatorski 
odjel u Splitu, Uprave za zaštitu kulturne baštine, 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a odnose 
se prvenstveno na sanaciju krovišta građevine.

IV.

Naknadu za rad privremenog skrbnika i troškove 
provedenih mjera zaštite dužni su podmiriti vlasnici 
kulturnog dobra iz t. II. ovog Rješenja, a isti će se 
utvrditi naknadno posebnim rješenjem gradonačel-
nika Grada Omiša na temelju podnesenih zahtjeva 
privremenog skrbnika utemeljenima na izvješću i 
dokazima o poduzetim radnjama i troškovima.

V.

Za osiguranje naplate troškova skrbništva, uklju-
čujući troškove provedenih mjera zaštite na kul-

turnom dobru, pokrenut će se postupak osnivanja 
zakonskog založnog prava na kulturnom dobru u 
korist ulagatelja sredstava.

VI.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasni-
ku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradonačelnik 

Klasa: 612-08/12-01/03
Urbroj: 2155/01-02-12-5
Omiš, 8. studenog 2012. godine
 GRADONAČELNIK
 GRADA OMIŠA:
 Ivan Škaričić, prof.


