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1.

UVODNE NAPOMENE

Temeljem Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13.) i Zaključka
gradonačelnika Grada Omiša (klasa: 350-01/14-01/30, Urbroj:2155/01-02-15-21 od 17.
kolovoza 2015. godine) nositelj izrade (Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost,
uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša) provodi javnu raspravu o Prijedlogu izmjena
i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta.
Objava javne rasprave
Javni uvid o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta trajao je od 02.
rujna 2015. godine do 15. rujna 2015. godine, svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati,
u prostorijama Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i
zaštitu okoliša Grada Omiša.
Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta održano
je 02. rujna 2015. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama tzv. Ilirskog sjemeništa na
Priku.
U roku određenom u objavi javne rasprava nadležna tijela i tijela područne (regionalne)
samouprave nisu dostavila pismena očitovanja na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Punta pa se smatra da nemaju primjedbe.
Građani i udruge su sudjelovali u javnoj raspravi na način:
- Da su imali pravo pristupa na javni uvid
i javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja
Punta
- Da su postavljali pitanja tijekom javnog
izlaganja o predloženim rješenjima na
koja su odgovarali osobe iz članka 89.
Zakona,
- Da su upisali prijedloge i primjedbe u
Knjigu primjedbi koja se nalazila uz
Prijedlog
izmjena
i
dopuna
Urbanističkog plana uređenja Punta,
- Da su uputili nositelju izrade pisane
prijedloge
i
primjedbe
u
roku
određenom u objavi o javnoj raspravi.
Ukupno je zaprimljeno 9 pisanih prijedloga i primjedbi dostavljenih u roku određenom u
objavi javne rasprave, te 1 prijedlog iz knjige primjedbi.
SPISAK PRIMJEDBI

A/ pisano mišljenje, prijedlozi i primjedbe dostavljeni u roku određenom u objavi javne
rasprave
1. GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d., Punta 6, 21310 Omiš (potpisnik: Stjepan
Pezo, dipl.oec., direktor)
2. GRUPA GRAĐANA (Kovačić Stipe, Renka Šperca 7, 21310 Omiš i drugi)
2a. GRUPA GRAĐANA prilozi primjedbi
3. IVAN VULIĆ, dipl. ing. građ., Biogradska 9, 21000 Split
4. JEDRILIČARSKI KLUB OMIŠ, Obala Gusara b.b., 21310 Omiš
5. OBITELJ SOVULJ, Put Borka 121, 21310 Omiš
6. JOZO BAUČIĆ, capt., tel. 021/862 849, e-mail: jozo.baucic@optinet.hr
3

7. MARICA KATIČIĆ, Trg kralja Tomislava 7, 21310
8. MARIJA LJEVAK ž. ZDENKA, Petrečićev trg 2a,10000 Zagreb
9. MIA ŠIMIĆ BULJEVIĆ i ANTE ZOKIĆ

B/ prijedlozi i primjedbe iz knjige primjedbi
1. GRUPA GRAĐANA SA PUNTE

C/ mišljenja, prijedlozi i primjedbe izneseni na javnom izlaganju (Zapisnik s javnog
izlaganja od 02. rujna 2015. god)
1. JOZO BAUČIĆ, Vladimira Nazora 3, 21310 Omiš (naknadno dostavljena izjava o
povlačenju primjedbe)
2. BOSILJEVAC DAMIR, predsjednik Športsko nautičkog društva Omiš
3. Na ostale primjedbe građana iznesena tijekom javnog izlaganja odgovoreno je na
javnom izlaganju i sadržano u Zapisniku s javnog izlaganja koji čini dio ovog Izvješća

D/ očitovanja javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o provođenju
javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta
1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel
u Splitu, Porinova 1, 21000 Split
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode,
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb,
3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarstveni Odjel za vodno područje dalmatinskih
slivova, Odjel razvoja, Vukovarska 35, 21 000 Split
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2. ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PUNTA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
Klasa: 350-01/14-01/30
Urbroj: 2155-01-02-15-21
Omiš, 17. kolovoza 2015.
Temeljem članka 95. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 155/13) i
članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.4/09, 9/10, 2/13 i 10/13),
Gradonačelnik Grada Omiša, dana 17. kolovoza 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta
(„Službeni glasnik Grada Omiša“ broj 13/10, 8/11.) za javnu raspravu.
2. O Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta provesti će se
javna rasprava koja će trajati od 2. rujna 2015 – 15. rujna 2015. godine.
3. Tekstualni i grafički dio Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Punta biti će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela za komunalno
stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša svakog radnog
dana u vremenu od 8,00 – 14,00 sati tijekom trajanja javne rasprave.
4. Javno izlaganje održati će se 2. rujna 2015. godine sa početkom u 10,00 sati u
prostorijama tzv. Ilirskog sjemeništa na Priku.
5. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu prijedloge i primjedbe upisati u knjigu
primjedbi te ih mogu nositelju izrade dostaviti na protokol Grada Omiša ili putem
pošte na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5., 21310 Omiš najkasnije do 15.
rujna 2015. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u
obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
6. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i
zaštitu okoliša Grada Omiša za objavljivanje javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta u dnevnom tisku i na web stranicama
Grada Omiša.
GRADONAČELNIK:
dr.sc. Ivan Kovačić v.r.
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3. POPIS POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI PREMA POSEBNOJ
OBAVIJESTI

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
Klasa: 350-01/14-01/30
Urbroj: 2155-01-02-15-23
Omiš, 21. kolovoza 2015.
HRVATSKE VODE
Vodnogospodarstveni Odjel za
vodno područje dalmatinskih
slivova, Odjel razvoja
Vukovarska 35, 21 000 Split
Predmet: Posebna obavijest o provođenju javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Punta – dostavlja se.
Vezano za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta obavještavamo Vas
da će javna rasprava odnosno javni uvid trajati od 2. rujna 2015. – 15. rujna 2015. godine, a
javno izlaganje će se održati 2. rujna 2015. godine u 10,00 sati u prostorijama tzv. Ilirskog
sjemeništa na Priku u Omišu.
Za sve eventualne informacije možete se obratiti na kontakt:
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i Uređenje prostora Grada Omiša
Mate Ribičić, Email: mate.ribicic@omis.hr, mob:099/696-90-75
Sa poštovanjem,
1. Naslovu
2. MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Splitu
Porinova 1, 21000 Split
3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Uprava za zaštitu prirode
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
4. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Lučka kapetanija Split,
Obala Lazareta 1, p.p. 317, 21000 Split
5. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Lučka kapetanija Split - Ispostava Omiš,
Fošal 13, 21310 Omiš
6. Mjesni odbor Punta-Stari grad
Jurja Šubića 8, 21310 Omiš
7. Arhiva – ovdje
PROČELNIK:
Neno Mimica dipl.ing.v.r.
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4.

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta u
dnevnom tisku („Slobodna Dalmacija“), na oglasnoj ploči Grada Omiša, na mrežnim
stranicama Grada Omiša i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 21. kolovoza 2015.
godine.

8

9

10

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD OMIŠ
Upravni odjel za komunalno-stambene poslove,
uređenje prostora i zaštitu okoliša
Klasa:350-01/14-01/30
Urbroj: 2155/01-05-15-22
Omiš, 19. kolovoza 2015.
Na temelju članka 96. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i
Zaključka gradonačelnika Grada Omiša Klasa: 350-01/14-01/30 Urbroj: 2155/01-02-15-21 od
17. kolovoza 2015. godine Upravni odjel za komunalno-stambene poslove, uređenje prostora i
zaštitu okoliša Grada Omiša objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Punta
1.Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta
(„Službeni glasnik Grada Omiša“ broj 13/10, 8/11.) trajati će od 02. rujna 2015. do
15. rujna 2015. godine.
2.Za vrijeme trajanja javne rasprave tekstualni i grafički dio Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Punta biti će izložen na javni uvid u prostorijama
Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu
okoliša Grada Omiša, Četvrt Ž. Dražojevića bb, Omiš, svakog radnog dana od 08,00
do 14,00 sati.
3.U vrijeme trajanja javne rasprave održati će se javno izlaganje dana 2. rujna 2015.
sa početkom u 10,00 sati u prostorijama tzv. Ilirskog sjemeništa na Priku.
4.U tijeku javne rasprave, a najkasnije do 15. rujna 2015. fizičke i pravne osobe mogu
podnositi pismene primjedbe i to u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na javnom
uvidu u prostorijama Grada Omiša ili pismenim podneskom Upravnom odjelu za
komunalno-stambene poslove, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša.

PROČELNIK:
Neno Mimica dipl.ing.v.r.
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5.

ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Upravni odjel za komunalno
stambenu djelatnost, uređenje
prostora i zaštitu okoliša

ZAPISNIK
dana 02. rujna 2015. godine u 10,00 sati u dvorani „ Ilirskog sjemeništa“ u Omišu
uz prisutnost 26 osoba započelo je:

JAVNO IZLAGANJE
Naziv plana: IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PUNTA (I)
Nositelj izrade:

GRAD OMIŠ
Neno Mimica,dipl.ing.građ.
Mijo Šaban, moderator
Mate Ribičić
Kristina Vukasović - zapisničar

Stručni izrađivač:

URBOS d.o.o. Split
Biro za prostorno planiranje,urbanizam i zaštitu okoliša
direktor: Gordana Radman
RADNI TIM
Gordana Radman,dipl.ing.arh. odgovorni voditelj
Maja Madiraca,dipl.oec.
dr.sc. Zoran Radman, znanstveni suradnik
Jelena Borota,mag.ing.arh.
Larisa Bačić,dipl.ing.građ.
Ivana Bubić,univ.spec.oec.
Ana Pastuović, mag.ing.aedif.

Mijo Šaban je pozdravio sve nazočne na javnom izlaganju.
Također je upoznao nazočne da se današnjem javnom izlaganju mogu dati primjedbe,
očitovanja, mišljenja i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Punta. Svatko tko se javi za iznošenje primjedbe treba se predstaviti imenom i
prezimenom te adresom stanovanja da bi mogao dobiti pismeni odgovor u slučaju
neusvajanja ili djelomičnog usvajanja primjedbe.
Također se mogu podnositi pismene primjedbe do 15. rujna 2015. godine u knjigu primjedbi
koja će se nalaziti na javnom uvidu u prostorijama Grada Omiša ili pismenim podneskom
Upravnom odjelu za komunalno stambene poslove, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada
Omiša na adresu Četvrt Ž. Dražojevića bb , 21310 Omiš, dok će kartografski prikazi i
Odredbe za provođenje Plana biti izloženi na javni uvid svakog radnog dana u Upravnom
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odjelu za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša
od 8,00 do 14,00 sati do 15.rujna 2015. godine, te na web stranici Grada Omiša.
Izrađivač ovog plana je Urbos d.o.o. Split, a voditelj tima je Gordana Radman,dipl.ing.arh.
Gordana Radman je pozdravila sve nazočne, te je sve prisutne detaljno upoznala (uz
projiciranje grafičkih prikaza na platnu) sa detaljima vezanim za Prijedlog Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Punta:
Urbanistički plan uređenja Punta u Omišu usvojen je 2010. godine ("Službeni glasnik Grada
Omiša“, broj 13/10 i 8/11).
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Punta započele su donošenjem Odluke o
izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Punta na Gradskom vijeću Grada
Omiša.
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA
Urbanistički plan obuhvaća područje javne plaže, područje predviđenih uređenih zelenih
površina na ušću, te građevine mješovite namjene uz Fošal.
RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
- Usklađenje s Prostornim planom uređenja grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“
broj 4/07, 38/09 i 3/13.),
- Promjena broja, položaja i uvjeta uređenja plažnih građevina,
- Promjena uvjeta uređenja javnog parka na način da se zadrži (privremeno) postojeće
istezalište manjih plovila na ušću Cetine (sportska namjena),
- Promjena uvjeta i načina gradnje građevine mješovite namjene uz Fošal
Nakon donošenja Odluke o izradi Izmjena i dopuna svoje zahtjeve su dostavila slijedeća
javnopravna tijela (od ukupno 4 poziva za dostavu svojih zahtjeva javnopravnim tijelima):
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE su dostavili svoje zatjeve koji su
ugrađeni u prijedlog
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Splitu je ponovila zahtjeve za područja koja su već zaštićena pa nema promjene
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarstveni Odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,
Odjel razvoja je tek jučer dostavilo svoje zahtjeve tako da njihovi zahtjevi nisu još
ugrađeni u prijedlog.
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Punta, izrađene su po URBOS-u d.o.o. Split, a
sadrže uvezane tekstualne i grafičke dijelove:
A
Tekstualni dio
Odredbe za provođenje
B.
Grafički dio:
0.
Obuhvat Izmjena i dopuna
1:1000
1.
Korištenje i namjena površina
1:1000
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:
2.a
Prometna i ulična mreža
1:1000
2.b
Elektroenergetska mreža
1:1000
2.c
i telekomunikacijska mreža
1:1000
2.d
Vodoopskrbna mreža
1:1000
2.e
Odvodnja otpadnih voda
1:1000
3.
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
1:1000
4.
Način i uvjeti gradnje
1:1000
4.1
Orijentacijski oblik i veličina građevnih čestica
1:1000
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C
1.
2.
3.
4.
5.

Obvezni prilozi
Obrazloženje izmjena i dopuna urbanističkog plana
Zahtjevi i mišljenja iz članka 90.,107. I 108. Zakona o prostornom uređenju
Izvješće o javnoj raspravi
Evidencija postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna prostornog plana
Sažetak za javnost

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU PUNTA ODNOSE
SE NA:
Izvršene su Izmjene i dopune u grafičkom dijelu i u tekstualnom dijelu - odredbama za
provođenje. Ciljevi Izmjena i dopuna odnose se na:
- usklađenje Urbanističkog plana s Prostornim planom uređenja grada Omiša, posebno u
pogledu rješenja ugostiteljsko turističke zone na Punti na način da se odvoji ugostiteljsko
turistička zona od zone poslovne namjene unutar koje su mogući i odgovarajućim turistički
sadržaji te ostala usklađenja unutar područja obuhvata Urbanističkog plana Punta,
- redefiniranje uvjeta gradnje i odredbi za provođenje radi omogućavanja uređenja plaže s
pratećim sadržajima,
- uređenje zelene površine na ušću uz uvažavanje današnjeg korištenja dijela toga prostora
sukladno mogućnostima razvoja,
- redefiniranje uvjeta rekonstrukcija građevine mješovite namjene uz Fošal (građevna čestica
oznake 21),
- sve promjene trebaju omogućiti kvalitetniji prostorni razvoj područja na načelima održivog
razvoja.
Nakon što je Gordana Radman završila s izlaganjem Mijo Šaban je dao riječ nazočnima da
svojim mišljenjima, prijedlozima i sugestijama pomognu da se Izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Punta naprave na zadovoljstvo svih građana.
MATE KOVAČIĆ – Renka Šperca 9, Omiš
PRIMJEDBA: Prigovor na odredbe za građevinu oznake M1-18, kuća Stella, kojoj je
izrađivač planova Urbos d.o.o. za površinu parcele uzeo površinu zemljišta po katastarskim
podacima, a ne iz zemljišnih knjiga. Površina koja je upisana u katastar je pripojena od
općinske zemlje, te se ovdje radi o privatnom interesu, a ne o javnom interesu stanara koji tu
žive više od 20 godina.
PITANJE: Da li je izrađivač planova tvrtka Urbos navedenu površinu preuzeo iz
zemljišnoknjižnih podataka za predmetnu nekretninu, odnosno odakle je tvrtka Urbos uzela
podatak kojeg navodi u članku 31. UPU Punta, cit: “građevina oznake M1-18, kuća Stella,
nalazi se na građevnoj čestici površine od oko 310m2”?
Kako se mogla donijeti odredba da se građevina Stella približi našoj stambenoj zgradi?
Mate Kovačić je pročitao s papira poduži dio teksta, te će primjedba biti dostavljena
pismenim putem na Grad Omiš.
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: Prostornim planom su definirane građevne čestice kao i uvjeti, odnosno što se
smatra zemljištem za redovnu uporabu zgrade. Ovim planom je prikazan oblik građevnih
čestica. Ako je to javno prometna površina, a ne površina za redovnu uporabu zgrade, to se
može riješiti samo u dogovoru s Gradom Omišom.
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ANTE BRZOVIĆ – Punta 5, Omiš predstavnik stanara
PITANJE: Planira se obnova fasade na sjevernom pročelju zgrade Punta 5, Omiš. Naime za
vrijeme obnove fasade, cca 20tak dana, treba se postaviti skela te se ispred zgrade trebaju
zatvoriti parkirališna mjesta. Dobio sam informaciju da će stanari zgrade morati Gradu Omišu
nadomjestiti novčanu štetu za gubitak troškova za ta parking mjesta. Pitanje je što je s
zemljištem za redovnu uporabu zgrade? Zgrada nema građevinsku a ni uporabnu dozvolu.
MIJO ŠABAN - Grad Omiš
ODGOVOR: Ovo nije predmet javne rasprave. Primjedba će se zabilježiti, a Upravni odjel za
KSD, UP i ZO će vam odgovoriti na vaše pitanje.
ALEN TAFRA – Renka Šperca 9, Omiš
PRIMJEDBA: Smatram da izrađivač plana umjesto unapređenja arhitekture Punte radi get od
Punte, planiranom izgradnjom kuće Stella M1-18. Dozvoljava se izgradnja još većeg objekta
od sadašnjeg stanja na svega par metara od stambene zgrade. Planirani objekt ima veći
koeficijent izgrađenosti od 0,8 koji je kao takav u starom dijelu grada. Objekt koji je označen
kao rekonstrukcija, nije rekonstrukcija već je rušenje u potpunosti postojećeg objekta
stambene zgrade, te izgradnja sasvim novog objekta stambeno poslovne zgrade od 1000m2
površine s više etaža nego je postojeće stanje, a bez parkirališnih mjesta koje ionako nedostaju
Punti. Zgrade na Punti su udaljene jedna od druge nekoliko desetaka metara, a dozvoljava se
gradnja zgrade jednu uz drugu.
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: To nije predmet Izmjena i dopuna, te se u ovom postupku to ne može izmjeniti.
ALEN TAFRA – Renka Šperca 9, Omiš
MIŠLJENJE: Dostavljena vam je primjedba i prije. Bivša vlast je bila s vama kao izrađivačem
plana u sprezi.
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: To vam nije primjedba na ovaj prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Punta, već je ovo primjedba na prethodnu Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana
uređenja Punta.
Plansko rješenje Punte je prihvatilo Gradsko Vijeće Grada Omiša, te ovakav prijedlog nije bio
na javnoj raspravi kada je plan izložen, te temeljem primjedbi određenih ljudi ovo rješenje je
prihvatilo Gradsko Vijeće.
Bitno je naglasiti da izrađivač planova ne rješava vlasništvo zemljišta već planiranje zemljišta,
odnosno prostorne odnose.
ALEN TAFRA – Renka Šperca 9, Omiš
MIŠLJENJE: Odgovari su nedorečeni.
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: Firma Urbos radi preko 20 godina, te časno i odgovorno obavlja svoj posao.
Molim vas da se suzdržite od neumjesnih komentara jer to što insinuirate je vrlo nekorektno.
Plan je javni dokument i dostupan je svima na uvid, ako se ne slažete s planskim rješenjem
pokrenite postupak za Izmjenama i dopunama.
ALEN TAFRA – Renka Šperca 9, Omiš
MIŠLJENJE: Primjedba stanara je predana u komunalni odjel Grada Omiša i trebalo je isto
biti na ovoj javnoj raspravi.
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GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: Odluku o donošenju o izradi donosi Gradsko vijeće, ako postoji vaše
nezadovoljstvo obratite se Gradskom vijeću kao nadležnom tijelu. Tvrtka Urbos je samo
stručni izrađivač prijedloga. U slučaju da nekome ne odgovara plansko rješenje, postoji
postupak koji je Zakonom propisan.
MATE RIBIČIĆ – Grad Omiš
ODGOVOR: Ovdje se radi o Izmjenama i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta s točno
navedenim razlozima donošenja Urbanističkog plana. Vaša primjedba će se uzeti u obzir iako
ona nije predmet ovih Izmjena i dopuna, već se tiče planskog rješenja prethodno donešenog
UPU Punta, usvojenog od Gradskog vijeća Grada Omiša 2010 godine. Vi ćete Vašu
primjedbu dostaviti u pisanom obliku, te će ići na Gradsko vijeće. Primjedba sad ne može biti
uzeta u obzir jer je Gradsko vijeće već prije par mjeseci donijelo Odluku o izradi Izmjena i
dopuna UPU Punta u kojoj nije navedeno da će se analizirati uvjeti gradnje sporne kuće
Stella, već su obuhvaćeni drugi razlozi donošenja Urbanističkog plana u Odluci o izradi
Izmjena i dopuna UPU Punta. Nakon javne rasprave imate pravo dati primjedbu, a Gradsko
vijeće ima pravo dopunit Odluku o izradi s izmjenama uvjeta uređenja koja se mogu izmjeniti,
ali ni ne moraju. Tvrtka Urbos je stručni izrađivač plana koji će izraditi zadatak dostavljen od
Gradskog vijeća a u skladu sa Zakonom.
ALEN TAFRA – Renka Šperca 9, Omiš
ODGOVOR: Grupa građana, odnosno svi stanari stambene zgrade će dostaviti zajedničku
primjedbu.
JOZO BAUČIĆ: M1-9 – Vladimira Nazora 3, Omiš
PITANJE: Kako je dopušteno da susjedna zgrada bude udaljena svega 2m jedna od druge?
Naime to je problem jer bolnička nosila ne mogu iznijeti čovjeka iz zgrade M1-17 zbog
premale udaljenosti između dva objekta. Smatram da bi trebalo poštovati min. udaljenost od
3m.
MIRA PEJKOVIĆ – Renka Šperca 9, Omiš - predstavnica stanara
PITANJE: Primjedba na objekt M1-18 kao kod gospodina Mate Kovačića.
Zašto se ne poštuje odredba prema Prostornom planu Grada Omiša da se objekt mora udaljiti
od ruba građevne čestice do regulacijske crte na udaljenosti od 5m, s obzirom da se radi o
izgradnji potpuno novog objekta?
MIRO KATALINIĆ – Renka Šperca 11, Omiš
PITANJE: Koji je vaš projektni zadatak kao izrađivača plana?
Pok. Gotovac je projektirao zgrade na Punti tako da je svaki objekt bio dovoljno udaljen jedan
od drugog i nitko nikome nije smetao. Ni masline se ne mogu saditi na udaljenosti od 2m, a
pogotovo se ne mogu graditi objekti. Traži se samo korektnost izrađivača.
DUJMOVIĆ DENIS – Put lokve 20, Seoca
PITANJE: S obzirom da je na temelju zahtjeva odnosno prijedloga tvrtke Galeb na Gradskom
vijeću razmotren njihov zahtjev za izmjenom, zanima me dali je na obuhvatu na kojem je
smještena tvrtka Galeb, promjenjen koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskoristivosti?
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: Koeficijenti nisu izmjenjeni, ali je izmjenjen obuhvat i kapacitet iz razloga jer je
smanjena površina u donosu na prethodnu Izmjenu i dopunu UPU Punta.
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ANTE BURIĆ, Renka Šperca 7 (M1-13), Omiš
PITANJE: S obzirom da je ulica Renka Šperca slijepa ulica, odnosno jednosmjerna, zanima
me hoće li će postati dvosmjerna? Kako ste zamislili komunikaciju i regulaciju prometa u toj
ulici? Naime, općenito ta ulica s sjeverne strane ima dosta privatnih objekata, te u nizu te
ulice je Osnovna škola. Tu su manja djeca i komunikacija nam stvara problem. Uspjeli smo da
s južne strane djeca u školu idu nogostupom, ali me zanima nogostup sa sjeverne strane. Kada
će riješeni pješački prijelaz za djecu biti rješen? Koliko sam razumio trebalo bi doći do
izmještanja s južne strane objekta na sjevernu.
GORDANA RADMAN – URBOS d.o.o.
ODGOVOR: Vaše pitanje nije predmet Izmjena i dopuna UPU Punta, te nema nikakvih
promjena. Sve je ostalo isto kao i u starom rješenju, te je to i dalje jednosmjerna ulica.
Regulacija prometa se može mijenjati. Ako Gradsko vijeće odluči da treba mijenjati ulicu i
profil ulice to se sve može promjeniti.
IVAN PAJDEK - Četvrt vrilo 10, Omiš
PRIMJEDBA: Primjedba na kompletnu plansku dokumentaciju Grada Omiša koja je upućena
gradonačelniku Grada Omiša, a ne izrađivaču plana Urbos-u. Već desetljeće tražim da se
donese promjena cjelokupnog Prostornog plana. Za njega su do sada donesene takve odredbe
da kada se radi plan slijedeće razine dolazi do situacija u kojem se problemi uvijek rješavaju
izjavom da je to rješeno sa nekim većim planom, te se pozivamo na Prostorni, Županijski ili
Državni plan. Upozoravao sam na vijećima da je Punta dnevni boravak Grada Omiša, te ovdje
kao generalnu primjedbu iznosim da ovdje nema mjesta hotelima umjesto Galeba.
Ovdje se igralo s parcelama da bi se površine svele u njegovo vlasništvo iz razloga da se sutra
mogu ishodit dozvole i napraviti hotel, promet prebaciti, a Puntu zatvorit. Nemaju plažu jer se
daje koncesija, a nitko nije ni pokušao da stopira izrade ovih planova u Omišu, već
pojedinačno radimo više planova. Nitko ne pokušava spriječiti izradu planova, već smatram
da bi se trebao donijeti jedan generalni plan prema potrebama Omiša, ne po dijelovima.
Objekt Stella i objekt Sovulj mogli su se riješiti na drugačiji način. Objekt Sovulj na način da
se pripoji postojećoj zgradi i otvaranju ulaza na sjevernoj ili južnoj strani, te bi se tako dobilo
još prostora uz Cetinu. Vlasnik objekta Sovulj je dobio lokaciju za izgradnju nove kuće. Kada
izgradi novu kuću staru će maknuti, to je potpisano u ugovoru. Tko je odgovoran ukoliko mi
dajemo svoje zemljište da se izgradi kuća, a da to na ništa ne liči? Za objekt Stella trebalo je
zatražit građevinsku parcelu da se prebaci lokacija objekta s sadašnje lokacije na lokaciju u
produžetku objekta M1-5, odnosno na zabatu zgrade M1-5, jer tu ima dovoljno mjesta za
smjestiti objekt Stella u sklopu zgrade a oslobodit ovu parcelu na kojem se trenutno nalazi.
Time bi riješili zatvaranje pročelja zgrade M1-3.
Građani i vijeće nije svjesno što je to izgradnja hotela umjesto Galeba. Ta površina se može
iskoristiti za izgradnju kampa koji će biti ostavština našim potomcima. Treba u potpunosti
promjeniti Prostorni plan, koji je naš prvi i temeljni plan za Grad Omiš, u kojem je u
tekstualnim odredbama nametnuto nešto što nije usklađeno s planom niže razine i u kojem
svatko gleda svoju parcelu, a ne gleda javni interes.
DAVOR BOSAK – Lisičina 5, Omiš
u ime bake ELIZABETE KOS, Renka Šperca 11, Omiš
PITANJE: Kako ćemo izgrađivati Puntu ako nemamo mjesta za parking? Već i sada imamo
veliki deficit parkirnih mjesta, na 375 stambenih jedinica imamo 290 parking mjesta. Što će
se učiniti po pitanju manjka parkirnih mjesta?
Stambeno poslovna zgrada Stella se planira graditi, a nema parkirnih mjesta i to nije u skladu
s gradnjom. Kada bilo tko gradi stambeni objekt od njega se traži da osigura za taj objekt
parkirno mjesto.
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MATE KOVAČIĆ – Renka Šperca 9, Omiš
MIŠLJENJE: Slažem se sa gospodinom Pajdekom u vezi Galeba i želim ga samo dopuniti.
Kada se krene u realizaciju prodaje da se gradi hotel ili nešto drugo, prije prodaje prethodno
treba izmjestiti tvornicu na drugu lokaciju, a tek onda prodati, kako bi se zaštitilo cca 400
radnika a koji bi mogli ostati bez svojih radnih mjesta zatvaranjem i prodajom tvornice Galeb.
MIJO ŠABAN - Grad Omiš
ODGOVOR: Predlaže se premještanje tvornice u Gata.
DUJMOVIĆ DENIS – Put lokve 20, Seoca
PRIMJEDBA: Ništa nije predviđeno jer je Gradskom vijeću došlo više inicijativa. Tvrtka
Galeb predlaže nešto drugo, a ne premještanje tvornice u Gata.
IVAN PAJDEK - Četvrt vrilo 10, Omiš
PITANJE: Tvornica Galeb kao privatno vlasništvo može se ograničiti na način da na toj
lokaciji ne predvidimo nikakvu izgradnju koja bi štetila našim interesima. Mi ne odlučujemo
hoće li radnici ostati bez posla. Tvornica Galeb je privatno vlasništvo i u našim rukama
imamo samo Plan koji neće dozvoliti da čine ono što nebi odgovaralo javnom interesu. Ako
se u planu predvidi hotel, tvrtka Galeb će nekretninu prodati i to po desetorostruko višoj
cijeni.
BOSILJEVAC DAMIR – predsjednik Športsko-nautičkog društva Omiš
PITANJE: Ovim planom prostor istezališta ima mogućnost proširenja, a potrebe su zadnjih
godina sve veće. Postoji li mogućnost proširenja toga dijela istezališta za 10 do 15 lučkih
metara istezališta prema sjevernoj strani, odnosno uzvodno od rijeke Cetine jer je pogodnije
za uređenje i održavanje a bliže je cesti. Istezalište se nalazi na ovoj lokaciji preko 30 godina,
a potrebe za prostorom su se s vremenom povećale. Brodovi su sve veći i nedostaje nam
prostora zbog zagušenosti brodova, te nam je potrebno proširenje prostora.
MIJO ŠABAN – Grad Omiš
ODGOVOR: Na sva pitanja koja nisu odgovorena, odgovor će biti dostavljen pismenim
putem.
ZAPISNIČAR:
Kristina Vukasović v.r.

PROČELNIK:
Neno Mimica,dipl.ing.v.r.
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6.

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I
PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PUNTA
PRIHVAĆENI
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel
u Splitu, Porinova 2, 21000 Split
3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana, Vukovarska
35, 21000 Split (dostavljeno nakon roka određenog objavom javne rasprave)
4. OBITELJ SOVULJ, Put Borka 121, 21310 Omiš
(naknadno dostavljena izjava o povlačenju primjedbe Joze Baučića o navodnoj
nedovoljnoj udaljenosti planirane zgrade Sovulj od postojeće zgrade)
5. Grupa građana sa Punte (knjiga primjedbi)
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7.

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI
NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA
NEPRIHVAĆANJA
1. BOSILJEVAC DAMIR, predsjednik Športsko nautičkog društva Omiš
Primjedba dana u Zapisnik o javnom izlaganju se ne prihvaća
Obrazloženje:
Planirani prostor istezališta je određen kao privremena lokacija do izgradnje istoga na
desnoj obali Cetine kako je određeno Urbanističkim planom uređenja Ribnjak. Stoga
nije moguće proširenje istezališta prema sjevernoj strani i uzvodno uz rijeku Cetinu.
2. MARIJA LJEVAK, Petrečićev trg 2a, 10000 Zagreb
- originalna primjedba u prilogu – ne prihvaća se
Obrazloženje:
Oblik i veličina građevne čestice prilagođeni su susjednoj građevnoj čestici (M1-22)
na način da se ne planira širenje prema školi i uređenoj zelenoj površini škole.
Površina građevne čestice iznosi oko 320 m2.
3. GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d., Punta 6, 21310 Omiš
- originalna primjedba u prilogu –
Obrazloženje:
Primjedbe na tekstualni dio Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Punta:
1. Ne prihvaća se prijedlog izmjene, odnosno povećanja planiranog kapaciteta
hotela sa predloženih 250 na 600 ležajeva jer bi to bilo suprotno Prostornom
planu uređenja grada Omiša a nije niti prihvatljivo na samom vrhu Punte radi
krajobraznih vrijednosti prostora ušća i obale. (članak 12. stavak 1. Odredbi za
provođenje).
2. Ne prihvaća se prijedlog da se planirana garaža ne obračunava u koeficijent
izgrađenosti i koeficijent iskoristivosti građevne čestice jer bi to bilo suprotno
Zakonu o prostornom uređenju. (članak 12. stavak 2. Odredbi za provođenje)
3. Kako je navedeno u točki 1. ovog Obrazloženja ne prihvaća se povećanje
kapaciteta planiranog sa predloženih 250 na 600 ležajeva. Ne prihvaća se
prijedlog ukidanja javne pješačke površine koja se nastavlja na ulicu Punta kroz
hotelsku zonu prema rekreacijskim sadržajima na vrhu zone Punta. Javne
pješačke površine su od posebnog značaja za uređenje ovog dijela područja
Punte. (članak 12. stavak 3. alineja 2. Odredbi za provođenje)
4. Djelomično se prihvaća zahtjev za povećanjem koeficijenta iskoristivosti građevne
čestice kis i to sa 1,5 na 1,9, a radi očuvanja oblikovnih vrijednosti područja i
slike naselja ne prihvaća se kis=3. (članak 12. stavak 3. alineja 4. Odredbi za
provođenje)
5. U skladu s prethodnom točkom ovog Obrazloženja ne prihvaća se povećanje
najveće građevinske bruto površine. Djelomično se prihvaća promjena zadnje
rečenice i glasi. Najmanje 7% građevinske bruto površine ili 1.000 m2 mora se
koristiti za prateće sadržaje hotela (sport, rekreacija, usluge, servisi, zabava i sl.)
(članak 12. stavak 3. alineja 4. Odredbi za provođenje)
6. Ne prihvaća se povećanje visine hotela na P+5 (21 m) ili P+7 (27 m) radi
očuvanja oblikovnih vrijednosti Punte te se ne prihvaća uređenje helidroma na
krovu hotela radi položaja u gradu i susjednih stambenih zgrada (članak 12.
stavak 3. alineja 6. Odredbi za provođenje)
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7. Ne prihvaća se smanjenje uređene zelene parkovske površine sa 40% na 30%
površine građevne čestice radi očuvanja oblikovnih vrijednosti područja i slike
naselja.
Ne prihvaćaju se primjedbe na grafički dio Prijedloga izmjena i dopuna UPU Punta,
odnosno kartografski prikaz pod naslovom „Način i uvjeti gradnje“ a koje se odnose
na usklađivanje istoga s tekstualnim dijelom uz poseban naglasak na slijedeće:
- Ne prihvaća se izmještanje pješačke površine sukladno obrazloženju iz prethodne
točke 3. (primjedbe na tekstualni dio)
- Ne prihvaća se ukidanje zelenih površina oko prostorne jedinice oznake T1-3 radi
očuvanja oblikovnih vrijednosti Punte.
- Ne prihvaća se proširenje građevne čestice u dijelu planirane garaže radi
osiguranja garažnih, parkirališnih mjesta za potrebe ugostiteljsko turističke zone i
drugih sadržaja na Punti.
Ne prihvaća se prijedlog obustavljanja postupka donošenja Izmjena i dopuna
urbanističkog plana uređenja Punta dok se ne izmjeni Prostorni plan uređenja grada
Omiša jer je suprotno Odluci o izradi Izmjena i dopuna UPU Punta.
4. IVAN VULIĆ dipl. ing. građ., Biogradska 9, 21000 Split
- originalna primjedba u prilogu –
Obrazloženje:
1. Predloženo preoblikovanje plaže se djelomično prihvaća. Naime, povećava se
prostor akvatorija unutar kojega se planira gradnja podvodnog praga i otoka u
svrhu zaštite i proširenja plažnih površina
2. Predloženo konačno uređenje istezališta izvan obuhvata Urbanističkog plana
uređenja Punta nije predmet ovih Izmjena i dopuna Plana.
3. Navodi iz primjedbe (uređenje prostora uz Fošal) nisu predmet ovih Izmjena i
dopuna
5. JEDRILIČARSKI KLUB OMIŠ, Obala Gusara bb, 21310 Omiš
- originalna primjedba u prilogu –
Obrazloženje:
Prijedlogom Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta predviđa se smještaj,
oblik i veličina plažnih građevina u skladu s prostornim mogućnostima, potrebama i
organizacijom područja plaže. Ugostiteljski sadržaji planirani su na drugim lokacijama a
radi očuvanja krajobraznih vrijednosti Punte ograničava se gradnja više građevina
sportske namjene.

6. JOZO BAUČIĆ, capt. jozo.baucic@optinet.hr, 021 862 849, 099 3477 252
- originalna primjedba u prilogu - (primjedba dostavljena mail poštom)
Obrazloženje:
1. Predloženo preoblikovanje plaže se djelomično prihvaća. Naime, povećava se
prostor akvatorija unutar kojega se planira gradnja podvodnog praga i otoka u
svrhu zaštite i proširenja plažnih površina
2. Promjena prometnog rješenja nije predmet ovih Izmjena i dopuna
3. Prostor luke otvorene za javni promet nije u obuhvatu Urbanističkog plana
uređenja Punta pa nije predmet ovih Izmjena i dopuna
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7. MIA ŠIMIĆ BULJEVIĆ i ANTE ZOKIĆ, predstavnici udruge Azil Aurora i vlasnika
pasa grada Omiša (nije dostavljena adresa)
- originalna primjedba u prilogu Obrazloženje:
Način korištenje javnih zelenih površina koje su planirane Urbanističkim planom
uređenja Punta (pa tako i ograđene za potrebe istrčavanja pasa) mogu se regulirati
posebnom odlukom Grada Omiša.
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POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I
PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PUNTA NISU
RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM O PROSTORNOM
UREĐENJU

1. GRUPA GRAĐANA - KOVAČIĆ STIPE, Renka Šperca 7, 21310 Omiš i drugi
(u potpisu 21 građanin)
- originalna primjedba u prilogu –
Obrazloženje:
Grupa građana podnosi primjedbu na planiranu rekonstrukciju/zamjenu poslovno
stambene zgrade oznake M1-18 koja se ne prihvaća jer nije usklađena s
programskim polazištima iz odluke o izradi planiranog zahvata oznake M1-18.
Primjedba je naknadno dopunjena dokumentacijom (obavijest Uprave za inspekcijske
poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje, katastarski podaci, zemljišno
knjižni podaci, preslik službenog glasila Grada Omiša, fotografija područja Punta iz
1934. godine.
Predmetni zahvat nije predmet Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta
i nije obuhvaćen Odlukom o izradi istoga pa se primjedba ne može prihvatiti.

2. MARICA KATIČIĆ, Trg kralja Tomislava 7, 21310 Omiš
- originalna primjedba u prilogu Obrazloženje:
Povećanje postojeće visine prateće (stambene) građevine uz hotel Plaža (unutar
zone ugostiteljsko turističke namjene) nije predmet ovih Izmjena i dopuna
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3. PRESLIK KNJIGE PRIMJEDBI I PISANIH MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI
SUDIONIKA JAVNE RASPRAVE UPUĆENIH NOSITELJU IZRADE

Pisano mišljenje, prijedlozi i primjedbe dostavljeni u roku određenom u objavi
javne rasprave
1. GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d., Punta 6, 21310 Omiš (potpisnik: Stjepan
Pezo, dipl.oec., direktor)
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2. GRUPA GRAĐANA (Kovačić Stipe, Renka Šperca 7, 21310 Omiš i drugi)
2a. GRUPA GRAĐANA prilozi primjedbi
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3. IVAN VULIĆ, dipl. ing. građ., Biogradska 9, 21000 Split
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4. JEDRILIČARSKI KLUB OMIŠ, Obala Gusara b.b., 21310 Omiš
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5. OBITELJ SOVULJ, Put Borka 121, 21310 Omiš
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6. JOZO BAUČIĆ, capt., tel. 021/862 849, e-mail: jozo.baucic@optinet.hr

48

49

7. MARICA KATIČIĆ, Trg kralja Tomislava 7, 21310
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8. MARIJA LJEVAK ž. ZDENKA, Petrečićev trg 2a,10000 Zagreb
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9. MIA ŠIMIĆ BULJEVIĆ i ANTE ZOKIĆ
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Prijedlozi i primjedbe iz knjige primjedbi
1. GRUPA GRAĐANA SA PUNTE
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Očitovanja javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o provođenju
javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta
1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel
u Splitu, Porinova 1, 21000 Split

57

2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode,
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb,
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3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarstveni Odjel za vodno područje dalmatinskih
slivova, Odjel razvoja, Vukovarska 35, 21 000 Split
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