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BROJ 12

Omiš, 28. studenog 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 4/09 i 9/10) u predmetu ponovne javne rasprave 
o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana ure-
đenja grada Omiša, gradonačelnik donosi

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna prostor-
nog plana uređenja grada Omiša za javnu raspravu, 
izrađenog od strane URBOS d.o.o. 

II.

Javnu uvid započinje 7. prosinca i završava 21. 
prosinca 2012. godine. Tijekom javnog uvida, tek-
stualni i grafički dio i sažetak za javnost Prijedloga 
izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada 
Omiša bit će izložen u prostorijama Ilirskog sjeme-
ništa u Omišu na Priku. Uvid se može obaviti sva-
kog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

III.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna pro-
stornog plana uređenja grada Omiša održat će se 11. 
prosinca 2012. godine u Ilirskom sjemeništu s po-
četkom u 12:00 sati.

IV.

Očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se upi-
sati u knjigu primjedbi koja se nalazi izložena uz 

Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana ure-
đenja grada Omiša ili se mogu dostaviti na adresu: 
Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5, 21 310 Omiš, 
zaključno do 21. prosinca 2012. godine. Očitovanja, 
prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i 
potpisani punim imenom i prezimenom uz adresu 
podnositelja.

V.

Očitovanja, prijedlozi i primjedbe sudionika jav-
ne rasprave održane od 12. do 26. listopada 2012. 
godine uzeti su u razmatranje u pripremi ove ponov-
ljene javne rasprave.

VI.

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja grada Omiša objavit će 
se u "Službenom glasniku Grada Omiša", dnevnom 
tisku "Slobodna Dalmacija", na web stranici Grada 
Omiša i na oglasnoj ploči Grada Omiša.
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