
 

 

 

 

Na temelju članka 11. stavak 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) i članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni 

glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 2/21), Gradonačelnik Grada Omiša, dana 19. siječnja 2023., donosi 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA OMIŠA ZA 2022. GODINU  

I. 

Utvrđuje se plan savjetovanja s javnošću Grada Omiša za 2023. godinu, kako slijedi: 
 

 
redni 
broj naziv akta ili dokumenta 

nositelj izrade 
nacrta prijedloga 

akta  

očekivano 
vrijeme 

donošenja akta   

Očekivano 
vrijeme provedbe 

internetskog 
savjetovanja  

ostali predviđeni 
načini provedbe 

savjetovanja/ 
očekivano vrijeme  

Donositelj 
akta 

 
 

1. 
Pravilnik o jednostavnim nabavama  

Upravni odjel za 
komunalno 
stambene 
djelatnosti, 
uređenje prostora 
i zaštitu okoliša 

1. Kvartal  30 dana   Gradsko vijeće 

2. 

Odluka o javnom redu i miru 

Upravni odjel za 
komunalno 
stambene 
djelatnosti, 
uređenje prostora 
i zaštitu okoliša 

2. kvartal 15.04.-15.05.2023.  Gradsko vijeće 



3. 
Odluka o privremenoj zabrani 
izvođenja građevinskih radova na 
području Grada Omiša za 2024. 
godinu 

Upravni odjel za 
komunalno 
stambene 
djelatnosti, 
uređenje prostora 
i zaštitu okoliša 

4. kvartal . 01.11.-01.12.2023.  Gradsko vijeće 

4. Odluka o vremenu naplate i cijeni 
ulaznice za posjet tvrđavi Mirabela u 
Omišu 
 
 

Vlastiti pogon Ožujak 2023 
Veljača-ožujak 
2023. 

 Gradonačelnik 

5. Odluka     o cijenama korištenja 

prostora gradske sportske dvorane 

„Ribnjak“ u Omišu 

 

Vlastiti pogon Ožujak 2023 
Veljača-ožujak 
2023. 

 Gradonačelnik 

 
6. 

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Omiša 

Upravni odjel za  
gospodarstvo i 
društvene 
djelatnosti 

1. kvartal 2023. 15.01.-15.02.2023.  Gradsko vijeće 

 
7. 

Program javnih potreba u socijalnoj  
skrbi Grada Omiša za 2023. 

Upravni odjel za  
gospodarstvo i 
društvene 
djelatnosti 

1. kvartal 2023. 28.01.-28.02.2023.  Gradsko vijeće 

 
 

8. Plan razvoja Grada Omiša do 2030. 

Upravni odjel za  
gospodarstvo i 
društvene 
djelatnosti 

3. kvartal 2023. 01.07.-31.07.2023.  Gradsko vijeće 

 
9. 
 Utjecaj na okoliš  

Plana razvoja Grada Omiša do 2030. 

Upravni odjel za  
gospodarstvo i 
društvene 
djelatnosti 

3. kvartal 2023. 01.07.-31.07.2023.  Gradsko vijeće 



 
6. 

Upute za prijavitelje 
programa/projekata  
javnih potreba iz područja socijalne i 
zdravstvene skrbi, humanitarne 
djelatnosti, udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata te drugih područja 
od interesa za opće dobro Grada 
Omiša u 2024. godini  

Upravni odjel za  
gospodarstvo i 
društvene 
djelatnosti 

4. kvartal 2023. 01.10.-31.10.2023.  Gradonačelnik 

 
7. 

Pravila o dodjeli novčanih potpora  
učenicima i studentima slabijeg 
imovnog stanja, bez roditelja 
ili s posebnim potrebama s područja 
Grada Omiša 

Upravni odjel za  
gospodarstvo i 
društvene 
djelatnosti 

4. kvartal 2023. 01.10.-31.10.2023.  Gradonačelnik 

 
Pravila o dodjeli novčanih nagrada 
učenicima i studentima osobitog 
uspjeha u učenju s područja Grada 
Omiša 

Upravni odjel za  
gospodarstvo i 
društvene 
djelatnosti 

4. kvartal 2023. 01.10.-31.10.2023  Gradonačelnik  

 
8. 

Program javnih potreba u sportu Grada 
Omiša u 2023.g. 

Upravni odjel za  
gospodarstvo i 
društvene 
djelatnosti 

veljača 2023. 20.01.-.20.02.2023.  Gradsko vijeće 

 
9. Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara Grada Omiša za 
2023.g. 

Upravni odjel za  
gospodarstvo i 
društvene 
djelatnosti 

veljača 2023. 25.01.-25.02.2023.  Gradsko vijeće 

 
10. Analiza sustava civilne zaštite za 

2023.g. i godišnji plan razvoja sustava 
civilne zaštite Grada Omiša za 2024.g. 

Upravni odjel za  
gospodarstvo i 
društvene 
djelatnosti 

prosinac 2023. 15.11.-15.12.2023.  Gradsko vijeće 



 
 

11. 
Program javnih potreba u kulturi Grada 
Omiša za 2023.g. 

Upravni odjel za  
gospodarstvo i 
društvene 
djelatnosti 

veljača 2023. 28.01.-28.02.2023. 
Kulturno vijeće  
Grada Omiša 
15.01.-01.02.2023. 

Gradsko vijeće 

       
 

Zadužuju se upravna tijela Grada Omiša, nositelji izrade prijedloga akata, za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama. 

III. 

Ovaj Plan objavit će se na službenoj stranici Grada Omiša www.omis.hr. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD OMIŠ 

Gradonačelnik 

 

KLASA: 013-01/23-01/01 

BROJ: 2181-7-03/1-22-4                                                                                                                                                                                                                                                  

Omiš, 19. siječanja 2023.                                                                                                                               GRADONAČELNIK 

                                                                                                                                                                   Ivo Tomasović, dipl.oec.,v.r. 
 

http://www.omis.hr/

