REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/17-01/02
Urbroj: 2155/01-01-15-10
Omiš, 6. rujna 2017.
Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13 i
10/13) a u skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 34. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 3.
sjednici održanoj 6. rujna 2017. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru Odbora za statut i poslovnik
I.
U Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Omiša biraju se:
1. LOVRENKA KOVAČIĆ BUĆAN, dipl.iur., za predsjednicu,
2. SIMONA JURJEVIĆ, dipl.uč., za članicu,
3. TONĆI STANIĆ, za člana,
4. SUZANA GOJSALIĆ, mag.iur., za člana,
5. JURE ŠABAN-STANIĆ, prof., za člana.
II.
Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. svim izabranima,
2. uz zapisnik Gradskog vijeća, ovdje,
3. pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/17-01/02
Urbroj: 2155/01-01-17-11
Omiš, 6. rujna 2017.
Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10 i 2/13),
a u skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 36. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 3.
sjednici održanoj 6. rujna 2017. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama
I.
U Odbor za suradnju s općinama, gradovima i županijama Gradskog vijeća Grada Omiša biraju
se:
1. ANA GENRALIĆ, prof., za predsjednika,
2. SIMONA JURJEVIĆ, dipl.uč., za člana,
3. NIKOLA TIJARDOVIĆ, bacc.fizio., za člana,
4. IVAN BOGDANOVIĆ, mag.edeuc.hist.et., za člana,
5. TOMISLAV BARTULOVIĆ, za člana.
II.
Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. svim izabranima,
2. uz zapisnik Gradskog vijeća, ovdje,
3. pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/17-01/02
Urbroj: 2155/01-01-17-12
Omiš, 6. rujna 2017.
Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10 i 2/13),
a u skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 37. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 3.
sjednici održanoj 6. rujna 2017.. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru Odbora za pritužbe i predstavke
I.
U Odbor za pritužbe i predstavke Gradskog vijeća Grada Omiša biraju se:
1. NIKOLA TIJARDOVIĆ, bacc.fizio., za predsjednika,
2. LORENKA KOVAČIĆ BUĆAN, dipl.iur., za članaicu,
3. SANJA ILIĆ, prof., za članicu,
4. SUZANA GOJSALIĆ, mag.iur., za članicu,
5. JOSIP BANOVIĆ, dr.med., za člana.
II.
Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.
DOSTAVITI:
1. svim izabranima,
2. uz zapisnik Gradskog vijeća, ovdje,
3. pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/17-01/02
Urbroj: 2155/01-01-17-13
Omiš, 6. rujna 2017.
Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10 i 2/13),
a u skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 38. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 3.
sjednici održanoj 6. rujna 2017.. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša
I.
U Odbor za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Omiša biraju
se:
1. IVAN MEDIĆ, dipl.ing.građ., za predsjednika,
2. ZDRAVKA ŠODAN, za članicu,
3. SIMONA JURJEVIĆ, dipl.uč., za članicu,
4. DENIS DUJMOVIĆ, inž.građ., za člana,
5. MIJO MIMICA, oec., za člana.

II.
Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.
DOSTAVITI:
1. svim izabranima,
2. uz zapisnik Gradskog vijeća, ovdje,
3. pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/17-01/02
Urbroj: 2155/01-01-17-14
Omiš, 6. rujna 2017.
Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10 i 2/13),
a u skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 39. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 3.
sjednici održanoj 6. rujna 2017. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru Odbora za imenovanje ulica, trgova i
davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
I.
U Odbor za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
Gradskog vijeća Grada Omiša biraju se:
1. SANJA ILIĆ, prof., za predsjednicu,
2. TONĆI STANIĆ, za člana,
3. Mr.sci. ANKA MANDUŠIĆ, za člana,
4. MIHALJEVIĆ MATE, za člana,
5. ANČIĆ JOSIP, mag.geog., za člana.
II.
Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. svim izabranima,
2. uz zapisnik Gradskog vijeća, ovdje,
3. pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/17-01/02
Urbroj: 2155/01-01-17-15
Omiš, 6. rujna 2017.
Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10 i 2/13),
a u skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 40. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 3.
sjednici održanoj 6. rujna 2017. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda
I.
U Povjerenstvo za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda Gradskog vijeća
Grada Omiša biraju se:
1. Nikola Tijardović, bacc.fizio.,, za predsjednika,
2. ANA PERIŠIĆ, dipl.ing.agro., za članicu,
3. TONĆI STANIĆ, za člana,
4. PAULO BOGIĆ, za člana,
5. ANTE NOVAKOVIĆ, dipl.ing.građ., za člana.
II.
Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. svim izabranima,
2. uz zapisnik Gradskog vijeća, ovdje,
3. pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za izbor i imenovanje
Klasa: 080-02/17-01/02
Urbroj: 2155/01-01-17-9
Omiš, 31. kolovoza 2017.
Temeljem članka 33. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik
Grada Omiša br. 6/09 i 2/13), Odbor za izbor i imenovanje, na 1. sjednici održanoj 31.
kolovoza 2017. godine, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuju se prijedlozi za izbor predsjednika i članova radnih tijela, i to:
1.1. Odbora za statut i poslovnik
1.2. Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama
1.3. Odbora za pritužbe i predstavke
1.4. Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša
1.5. Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
1.6. Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda,
kao u nacrtima Rješenja u prilogu, oznake Klasa:080-02/17-01/02, Urbroj: 2155/01-01-1710, 11., 12, 13, 14 i 15.
2. Prijedlozi iz točke 1. ovog Zaključka upućuju se Gradskom vijeću Grada Omiša radi
donošenja.
3. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem određuje se Zvonko Močić, dr.med., predsjednik
Odbora.

Predsjednik Odbora
Zvonko Močić, dr.med., v.r.
DOSTAVITI:
1. Gradonačelnik Grada Omiša,
2. Gradsko vijeće Grada Omiša,
3. pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
Klasa: 080-02/17-01/02
Urbroj: 2155/01-02-17-16
Omiš, 1. rujna 2015.

Temeljem članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13 i
10/13), Gradonačelnik Grada Omiša, donosi

ZAKLJUČAK
Podržavaju se prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje, za izbor predsjednika i članova radnih
tijela Gradskog vijeća Grada Omiša , oznake Klasa: 080-02/17-01/02, Urboroj: 2155/01-01-17-4,
od 31. kolovoza 2017..

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

IZVADAK IZ
POSLOVNIKA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
(Službeni glasnik Grada Omiša 6/09 i 2/13, interno pročišćeni tekst)

VI. RADNA TIJELA
Članak 28.
Gradsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela.
Povremena radna tijela osnivaju se kad to zahtijevaju pravni propisi kojima je određen i njihov
djelokrug te onda kada se ocijeni da je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća povremenog
ili privremenog karaktera.
Sastav radnih tijela razmjeran je stranačkoj zastupljenosti u Vijeću.
Predsjednika i članove radnih tijela bira Vijeće javnim glasovanjem iz redova svojih članova i iz
redova stručnih i uglednih građana.
Radna tijela mogu u svoj rad uključiti pojedine stručnjake i ugledne građane u pripremanju akata
ili proučavanju pojedinih pitanja iz njihovog djelokruga.
Članak 29.
U radnim tijelima razmatraju se pojedina pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću.
U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, primjedbe, prijedlozi i poticaji koji se odnose na
donošenje odluke i drugih općih akata, ili koja su važna za gospodarstvo i druge djelatnosti od
interesa za građane.
Članak 30.
Predsjednik radnog tijela vijeća organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava
njegovim sjednicama.
Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi
zaključka predstavničkog tijela, na zahtjev predsjednika predstavničkog tijela ili 2 člana radnog
tijela.
Predsjednika radnog tijela u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg odredi
predsjednik radnog tijela.
Članak 31.
Radna tijela donose odluke većinom glasova nazočnih članova ako sjednici prisustvuje većina
članova.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.
Članak 32.
Kao stalna radna tijela osnivaju se:
1. Odbor za izbor i imenovanje,
2. Odbor za statut i poslovnik,
3. Mandatno povjerenstvo,
4. Odbor za suradnju s općinama, gradovima i županijama,

5. Odbor za pritužbe i predstavke,
6. Odbor za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša,
7. Odbor za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova,
8. Povjerenstvo za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda.
Pored radnih tijela iz stavka 1. ovog članka, Gradsko vijeće može osnovati i druga stalna radna
tijela ako to nalaže priroda zadatka za čije se obavljanje radno tijelo osniva.
Članaka 33.
Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i 6 (šest) članova koji se biraju iz redova
vijećnika.
Odbor za izbor i imenovanja:
- raspravlja i predlaže izbor i imenovanje predsjednika i potpredsjednika Vijeća, predsjednika
i članova radnih tijela Gradskog vijeća;
- predlaže izbor i imenovanje drugih osoba koje bira odnosno imenuje Gradsko vijeće prema
zakonu i odlukama Gradskog vijeća;
- utvrđuje prijedlog dobitnika javnih priznanja Grada Omiša, u skladu s Odlukom o
javnim priznanjima Grada Omiša.
Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja Ured gradonačelnika.
Članak 34.
Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i 4 (četiri) člana koji se biraju iz redova
vijećnika.
Odbor za statut i poslovnik raspravlja i predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika, daje mišljenje o prijedlogu
statuta ili izmjena i dopuna statuta kada je predlagatelj Gradonačelnik, daje mišljenje u svezi
primjene statutarnih i poslovničkih odredaba, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i
drugih općih akata Gradskog vijeća, može predlagati donošenje odluka i drugih akata iz
nadležnosti Gradskog vijeća te obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i
odlukama Gradskog vijeća.
Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja Ured gradonačelnika.
Članak 35.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana koji se biraju iz redova vijećnika.
Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova vijeća.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ured gradonačelnika.
Članak 36.
Odbor za suradnju s općinama, gradovima i županijama ima predsjednika i 4 (četiri) člana
koji se biraju iz redova vijećnika.
Odbor priprema prijedloge akata kojima se uspostavlja suradnja s općinama, gradovima i
županijama, razmatra druga pitanja vezana za odnose među jedinicama lokalne i područne
samouprave te daje inicijative i utvrđuje prijedloge za suradnju općina, gradova i županija u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Daje mišljenje o prijedlozima akata iz stavka 2. ovog članka, kada ovo tijelo nije predlagatelj
akta.
Stručne i administrativne poslove za odbor obavlja Ured gradonačelnika.

Članak 37.
Odbor za pritužbe i predstavke ima predsjednika i 4 (četiri) člana koji se biraju iz redova
vijećnika.
Odbor razmatra predstavke i pritužbe građana upućene Gradskom vijeću a koje se odnose na rad
Vijeća i njegovih radnih tijela.
Odbor podnositelju odgovara na predstavku i pritužbu te ga upućuje na daljnju mogućnost
ostvarivanja prava iz samoupravnog djelokruga Grada.
Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja Ured gradonačelnika.

Članak 38.
Odbor za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša ima predsjednika i 4 (četiri)
člana koji se biraju iz reda vijećnika i iz reda stručnih i uglednih građana.
Odbor sudjeluje u pripremanju akata te daje mišljenje o aktima kojima se uređuju pitanja
uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalnih objekata, obavljanje komunalnih i drugih
uslužnih djelatnosti lokalne infrastrukture, ako zakonom nije drugačije određeno.
Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja Upravni odjel za komunalno stambene
djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša.
Članak 39.
Odbor za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
ima predsjednika i 4 (četiri) člana koji se biraju iz reda vijećnika i stručnih i uglednih
građana.
Odbor priprema prijedloge akata o imenovanju ulica i trgova u Gradu Omišu, te daje prijedloge o
suglasnosti na imenovanje javnih ustanova na području Grada Omiša.
Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja Upravni odjel za komunalno stambene
djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša i Upravni odjel za gospodarstvo i društvene
djelatnosti.
Članak 40.
Povjerenstvo za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda ima
predsjednika i 4 (četiri) člana koji se biraju iz reda vijećnika i reda stručnjaka iz područja
poljoprivrede i građevinarstva.
Povjerenstvo za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda obavlja poslove
utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo i
društvene djelatnosti.

