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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA   
GRAD OMIŠ 
Gradsko vijeće 
Klasa: 021-05/17-01/04 
Urbroj: 2155/01-01-19-24 
Omiš, 27. studenog 2019.g 

 
Z A P I S N I K 

o radu 24.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
održane 27. studenog 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I 

 
Započeto u  18.00 sati 
Vrši se tonski zapis tijeka sjednice. 
Zapisnik se sačinjava na temelju tonskog zapisa. 
Voditeljica zapisnika: Ružica Jerčić 
 
NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. Zvonko Močić, dr. med.  
2. Sanja Ilić, prof. 
3. Nikola Tijardović, bacc.fizio. 
4. Simona Jurjević, dipl.uč. 
5. Tonći Stanić 
6. Ivan Medić, dipl.ing.  
7. Ana Generalić, prof. 
8. Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur. 
9. Jure Šaban Stanić, prof. 
10. Mijo Mimica, oec.  
11. Tomislav Bartulović 
12. Ivan Bogdanović. mag.edu.hist.et.phil. 
13. Denis Dujmović, ing.građ. 
14. Zdravka Šodan 

 
NENAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA 

1. Josip Banović, dr.med. 
2. Suzana Gojsalić, mag.iur. 
3. Ivan Puljiz 

 
OSTALI NAZOČNI: 

1. Ivo Tomasović, dipl. oec., gradonačelnik  
2. Ivan Bartulović,  mag. ing. aedif., zamjenik gradonačelnika 
3. Rina Marušić, mag.med.bioch., zamjenica gradonačelnika 
4. Lidija Pavković, dipl.iur., pročelnica ureda gradonačelnika 
5. Stipe Žuljević Mikas, dipl.ing. pročelnik UO za KDS, UP i ZO 
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6. Mate Sovulj, dipl.ing, upravitelj Vlastitog pogona 
7. Đeki Stanić, dipl.iur., pročelnik UO za gospodarstvo i društvene djelatnosti 
8. Meri Smailagić, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo 
9. Zorica Terzić, dipl.iur., voditeljica odsjeka za javne površine i zakup 
10. Mateo Pezo, prof. savjetnik za sport 
11. Katarina Pupačić, savjetnica za gospodarstvo 
12. Leonardo Ljubičić, dipl.oec. direktor „Peovica“ d.o.o. Omiš 
13. Matko Kovačević, dipl.ing. direktor  “Vodovod“d.o.o. 

 
Neki vijećnici su tijekom sjednice napuštali prostoriju i vraćali se. Predsjedavatelj je 
kontinuirano skrbio o potrebnom kvorumu za nesmetano održavanje sjednice. 
Predsjedavatelj  je predložio dnevni red kao u dostavljenim materijalima.   
Nakon glasovanja je utvrđeno da je jednoglasno sa 14 glasova ZA usvojen slijedeći 
 

d n e v n i  red 
1. Usvajanje zapisnika o radu 23. Sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
2. Vijećnički upiti 
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019.g. 
4. Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2020.g i projekcije za 2021. i 2022. godinu. 
5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima 
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.g.  
8. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
9.mPrijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra 
10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u Omišu  
      registrirane kao kulturno dobro 

a) dijela čest. zgr. 263 k.o. Omiš 
b) posebni dijelovi čest. zgr. 394/3 

11. Prijedlog Odluke o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke na  
području Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste 

12. Prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Omiša za 2020. godinu 
13. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske  
       službe spašavanja za Grad  Omiš u 2020.g. 
14. Izvješće o rau Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2019. godini te Plan aktivnosti i  
       Financijski plan za 2020.g. 
15. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Omiša u 2019. godini 
16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i  
      dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada „Dječjeg vrtića Omiš“ Omiš 
17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o izmjenama i dopunama  
      Statuta Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
18. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja javne ustanove Festival dalmatinskih klapa  
      Omiš 
 

Ad 1/ 
USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 23. SJENICE GRADSKOG VIJEĆA  

GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA 
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Na zapisnik o radu 23. Sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša istaknuta i prihvaćena je 
slijedeća primjedba: 

Ivan Bartulović: na 4. stranici tekst treba glasiti:  
„Grad Omiš je objekt legalizirao, Županija bi trebala taj prostor prebaciti na školu što bi nama 
bio signal dobre volje da bi nam Županija pomogla isfinancirati izgradnju tog prostora, a  
mi ćemo od svojih sredstava napraviti projekt rekonstrukcije.“ 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog nacrta zapisnika dao na glasovanje 
potom je utvrđeno da je jednoglasno sa 14 glasova ZA prihvaćen zapisnik o radu 23. Sjednice 
Gradskog vijeća Grada Omiša. 
 

Ad 2/ 
VIJEĆNIČKI UPITI 

 
Denis Dujmović – u tijeku su Izmjene i dopune Županijskog prostornog plana pa ga zanima 
što je s projektom (Idejnim rješenjem)  Tunela Mosor sa pristupnim cestama? 
Odbor za komunalna pitanja bi se trebao sastati po ovim pitanjima,  primjedbama na 
Županijski plan. 
 
Gradonačelnik – Županijski prostorni plan se nije mijenjao od kada postoji ova inicijativa za 
Tunel Mosor, tako da je sada pravi trenutak da se predaju zahtjevi, dok traje javni uvid.  
Ako vijećnik ima to Idejno rješenje može ga dostaviti komunalnom odjelu pa ćemo ga predati 
zajedno sa drugim primjedbama i prijedlozima na Županijski plan. 
 
Tomislav Bartulović – što je Grad poduzeo po pitanju stambenog zbrinjavanje hrvatskih 
branitelja? 
Što je sa POS-ovim stanovima? 
 
Gradonačelnik – Grad je  UPU-om osigurao zemljište na predjelu Vojskovo , ta parcela je u 
vlasništvu države. Potrebno je definirati što se sve Grad treba odraditi da bi Država to 
zemljište mogla darovati hrvatskim braniteljima koji su na listi za rješavanje svoga 
stambenog pitanja.  
Svakako je potrebno da Ministarstvo branitelja to riješi sa Ministarstvom državne imovine. 
POS-ovi stanovi – pronašli smo jednu parcelu u Tugarima koja bi bila odgovarajuća, no 
vlasništvo je Hrvatskih šuma i Države, pa moramo vidjeti s njima kako najprije riješiti 
imovinsko pravne odnose. 
 
Mijo Mimica – pisani odgovor – kada će Župni ured Srijane – Dolac Gornji dobiti vodu? 
Kada Grad Omiš planira raspisati natječaj za auto camp Ribnjak? 
Što je sa gradskom lukom? 
 
Gradonačelnik – u tijeku su izmjene i dopune UPU Ribnjak uključujući i kamp, pa ćemo nakon 
toga (u prvom kvartalu 2020.g. ) raspisati natječaj. 
Za gradsku luku se čeka potpis ugovora između Županijske lučke uprave i Ministarstva mora. 
Čim se potpiše ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava odmah se može raspisati natječaj.  
Još jedan kapitalni projekt, izgradnja srednje škole, također je spreman za postupak javne 
nabave (od strane Županije). 
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Ivan Bogdanović – ima li novih informacija kada bi mogla početi gradnja gospodarske zone 
Gata? 
Gradonačelnik – za sada na žalost nemamo novih informacija. Grad Omiš je odradio on što se 
od nas tražilo, parcelacijski elaborat smo uskladili sa urbanističkim planom, treba pokrenuti 
postupak darovanja od države.  
Ministarstvo državne imovine ima na tisuće zahtjeva za darovanje iz cijele države, a taj posao 
radi vrlo malo ljudi, referenata i to jako sporo ide. 
 
Simona Jurjević – MO Nemira  Ravnice je dva puta dostavio dopis Gradu Omišu u kojima 
traži da se postavi javna rasvjeta uz magistralu, kada će to biti riješeno? 
Pisani odgovor od komunalnog odjela. 
 
Gradonačelnik – u Proračunu  imamo stavku javna rasvjeta (800.000,00 kuna) i to se može 
isfinancirati iz te stavke. U tijeku je izrada geodetske podloge za potez od autobusne stanice i  
okretišta do igrališta u Nemiri. To je cestovni pojas Hrvatskih cesta i moramo vidjeti na koji 
način možemo izvesti postavljanje javne rasvjete (teren je tehnički vrlo zahtjevan). 
 
Denis Dujmović- Hrvatskim vodama je postavio pitanje koja su sve ulaganja bila u 2018. 
godini na području Grada Omiša i dobio odgovor iz kojega je razvidno da su građani grada 
Omiša Hrvatskim vodama uplatili 12,2 milijuna kuna, a uloženo je na naše područje 12,8 
milijuna kuna. 
Je li gotov glavni projekt aglomeracije Omiš i kada će se aplicirati na EU fondove za početak 
izgradnje kompletnog kanalizacijskog sustava aglomeracije Omiš? 
 
Matko Kovačević – glavni projekt bi trebao biti  gotov u 5. mjesecu 2020.g. a kada će biti 
aplikacija projekta  ovisi o mnogočemu (to najprije Država mora dogovoriti sa EU 
fondovima). To ne ovisi o nama, nego o proširenju kohezijskih fondova, a o tomu se tek sada 
pregovara. 
 
Tomislav Bartulović – kada će biti podijeljeni kontejneri kućanstvima po zagori? 
Zeleni otok je uklonjen iz školskog dvorišta, kada će biti ponovno postavljen i na kojoj 
lokaciji? 
Mjesni odbor je predložio lokacije, jedna je put Omiala, druga ispod Strižića kuća. 
 
Leonardo Ljubičić – budući da sve ovisi o financijama, mišljenja je da se do kraja ove godine 
neće uspjeti dodijeliti spremnici svim kućanstvima. Nastojati će se držati neke planirane 
dinamike, no financije su te o kojima to ovisi. 
 
Gradonačelnik – Fond  za zaštitu okoliša je raspisao natječaj za dodjelu spremnika, Grad 
Omiš je taj natječaj prošao i potpisao ugovor, no natječaj je poništen i biti će raspisan novi. 
 
Leonardo Ljubičić – o zelenom otoku u Blatu n/C smo više puta razgovarali, mjesni odbor 
treba naći lokaciju, a mi ćemo ga postaviti. Vidjeti će sa svojom tehničkom službom da li 
predložene lokacije mogu biti odgovarajuće. 
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Ivan Bartulović – ako će se u dogledno vrijeme kućanstvima dijelit spremnici za odvojeno 
prikupljanje otpada postavlja se pitanje je li zeleni otok potreban? 
To može biti kao privremeno rješenje i mjesni odbor treba naći adekvatnu lokaciju. 

 
Vijećnik Dujmović dostavio je slijedeće vijećničke upite u pisanom obliku, te zatražio pisane 
odgovore: 
 
1.Turistički kompleks Ravnice – drugi pisani dodatni upit po uskrati vijećničkog pitanja: 
Na propust ignoriranja odgovora upozorio je na 23. sjednici, a upit je sastavni dio usvojenog 
zapisnika o radu 21. sjednice. 
Poziva se na članak 21., 22. i 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća, te ponavlja i nadopunjuje 
vijećnička pitanja: 
a) traži da se dostavi cjelovita  kopija programsko urbanističko-arhitektonskog rješenja u 
određenom mjerilu i kopiju katastarskog prikaza 1. Korištenja i namjene površina UPU 
Garma-Ravnice u mjerilu. 
 
b) kolika je dužina prometnica koje bi bile ukinute kao svojstvo javnog dobra, a koja je dužina 
prometnica unutar obuhvata predmetnog plana koje bi postale svojstvo javnog dobra za koje 
se Grad Omiš obavezao da će iste izmjestiti? Zanimaju ga samo prometnice unutar ovog 
plana jer nije odgovoreno koja je dužina predmetne prometnice unutar obuhvata (dužina 
prometnice i širina poprečnog profila može dati grubu – okvirnu procjenu troška izgradnje 
nove prometnice? 
 
c) Postoji li u arhivi vezanoj s ugovorom uz prodaju ovog turističkog kompleksa 
dokumentacija u kojoj je sačinjena analiza cijene ugovornih obaveza koje treba ispuniti Grad 
Omiš kako bi ispunio ugovorne obaveze iz Ugovora, a iste logično umanjuju cijenu prodaje 
predmetnih nekretnina? 
 
d) tko je u ime Grada  vršio pravne postupke pripreme predmetnog ugovora (pravna služba 
grada Omiša ili određeni odvjetnički ured? 
 
e) je li zemljište preko kojeg je trebalo izgraditi predmetnu prometnicu kao obavezu iz članka 
27. Pripalo kupcu ili se podrazumijeva da kupac bez naknade ustupa zemljište za potrebe 
izgradnje nove prometnice, na način da njenom izgradnjom postojeća prometnica (i danas 
postojeća) postaje vlasništvo kupca, a nova prometnica kao ugovorna obveza Grada Omiša 
preuzima njenu ulogu, a zadržava vlasništvo i rang postojeće prometnice koju je trebalo 
izmjestiti? 
Moli odgovorna ova dodatna pitanja kako bi stvorili okvirnu sliku i analizu postupaka vođenih 
u tom vremenu, jer su široj javnosti i građanima koje zastupa nejasni i nerazjašnjeni. 
 
2. Pokretanje procedure promjene naziva Ilirskog sjemeništa u Glagoljaško 
Jedno od dva osnovana glagoljaška sjemeništa u Dalmaciji je i naše sjemenište na Priku koje 
je osnovao splitski nadbiskup Rabljanin  Pacifik Bizza (1746-1756.g) godine 1750., a isto je 
ukinuto 1879. Godine 
O njegovu osnutku i radu sve je poznato, a ove godine u sklopu proslave dana Grada i 
blagdana svetog Ivana Nepomuka dr.sc. don Slavko Kovačić imao je i predavanje na temu: 
GLAGOLJAŠKO SJEMENIŠTE NA PRIKU, HRVATSKO A NE ILIRSKO. 
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Povijesna činjenica se prešućuje pa se tako u većini slučajeva u određenim dokumentima 
(pozivima, službenim protokolima Grada i drugim predstavkama) svi pozivaju na Ilirsko 
sjemenište umjesto na Glagoljaško sjemenište na Priku. 
Koji je službeni stav Grada Omiša, odnosno stručnih službi po ovom pitanju? 
Koje su prepreke i problemi kada bi se Grad Omiš upustio u postupak preimenovanja? 
 

Ad 3/ 
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2019.G. 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Omiša za 2019.godinu, te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljan je svim članovima Vijeća. 
Meri Smailagić, voditeljica Odsjeka za proračun izvijestila je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV prihvaćen 

P O L U G O D I Š NJ I 
Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2019. 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 400-06/19-01/05 Urbroj: 2155/01-01-1-1 
 

Ad 4/ 
PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2020.g. I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022.g. 

 
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog proračuna Grada Omiša za 2020.g. i projekcije za 2021. i 
2022. g. te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Meri Smailagić, voditeljica Odsjeka za proračun izvijestila je u ovom predmetu. 
Klub vijećnika HDS-a i HSP-a dostavio je slijedeće amandmane: 
 
1. Križanje D8 i ulice Put Nemira - istočni ulaz u naselje Nemira 
U Razdjelu 02 – Program 1002 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja dodaje se: 
Tekući projekt T202003- Križanje D8 i ulice Put Nemire (projektna dokumentacija) – iznos 
100.000,00kuna, a oduzima se dio sredstava od: 
Kapitalni projekt K 101013T202003-Gradnja i rekonstrukcija javnih površina – iznos od 
100.000,00 kuna 
 
Meri Smailagić – ova stavka je uključena u Proračun, predlagatelj  proračuna smatra da je 
time udovoljeno zahtjevu iz ovog amandmana budući da u sklopu održavanja komunalne 
infrastrukture 1.400.000,00 kn je za održavanje nerazvrstanih cesta (radovi i usluge), a 
100.000,00 kuna je za izradu projektne dokumentacije. 
U analitičkom dijelu proračuna ta stavka je izdvojena i vidljiva. 
 
Denis Dujmović – predlagatelj povlači amandman. 
 
2. Otvorene sjednice i dostupnost rada Gradskog vijeća putem video linka široj javnosti i   
     građanima Grada Omiša objavljenog na službenoj stanici Grada Omiša 
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 U Razdjelu 001, Glava 00101 Ured gradonačelnika, Program 1001 Javna uprava i 
administracija, umanjuje se aktivnost A101001 – Gradsko vijeće za iznos od 6.875,00 kuna, a 
dodaje se 
U Razdjelu 001, Glava 00101 – Ured gradonačelnika, Program 1001 – Javna uprava i 
administracija aktivnost A101003-Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi iznos od 6.875,00 
kuna 
 
Meri Smailagić – u predloženim stavkama proračuna ima prostora (budući se radi o relativno 
malom iznosu) za snimanje i izvješćivanje sa sjednica, a bez diranja u druge stavke 
proračuna. Treba samo istražiti koji bi način bio najbolji (da se postojeće snimanje sjednica 
Gradskog vijeće objavi na službenim stranicama Grada Omiša) ili da se tehnički organizira na 
neki drugi način. 
Predlagatelj proračuna je prihvatio realizirati ovaj zadatak, a u okviru postojećih stavki 
proračuna. 
 
Denis Dujmović – ako će se kroz proračun udovoljiti predloženom amandmanu, onda ovaj 
amandman povlači. 
 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Denis Dujmović – razdjelu 3 je izostavljen Program potpora u poljoprivredi, zašto? 
 
Katarina Pupačić – ove godine je ovaj Program izostavljen iz proračuna iz razloga što se u više 
uzastopnih godina nije realizirao, a te potrebe naši poljoprivrednici mogu  realizirati  iz 
Programa ruralnog razvoja kroz LAG Adrion. 
 
Mijo Mimica – pohvaljuje projekt uređenja šetnice Slavinj –Brzet , no traži da se dodaju još 3 
milijuna kuna za projektiranje i izgradnju dužobalne šetnice i kanalizacije od Brzeta do Piska. 
Gradonačelnik se orjentirao samo na uži centar Omiša, zaboravljajući da je Grad Omiš od 
granice sa Gradom Triljom do Piska. 
Iz proračuna ne može isčitati koliko je koji mjesni odbor dobio za uređenje svoga mjesta, niti 
su svi mjesni obaviješteni da podnesu svoje prijedloge i zahtjeve za izradu proračuna za 
2020.g. 
Ponovno je iznos za rad političkih stanaka samo 30.000,00kuna što je sramotan iznos i 
tražimo 200.000,00 kuna. 
Na što se odnosi iznos za „građevinsko zemljište u Marušićima“? 
 
Gradonačelnik – u Marušićima se radi o rješavanju problema puta - otkup (pokušavamo 
dogovoriti sporazum između MO Marušića i gospodina Sparta). 
Što se tiče Mimica i Piska dogovor je sa Županijom i  Županijskom lučkom upravom da mi 
financiramo Procjenu o potrebi izrade studije na okoliš i Idejni projekt, a da će oni financirati 
glavni projekt. 
Kanalizacije Mimice – postoji aglomeracija (što je objasnio direktor Vodovoda) i stvari se ne 
mogu raditi „preko koljena“ nego se moraju raditi u suradnji sa Hrvatskim vodama. 
 
Matko Kovačević – na vodouslužnom području Omiš postoje 3 aglomeracije, aglomeracija 
Dugi Rat, Omiš i Mimice. Mi moramo raditi po pravilima Europske unije i ako idemo na 
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financiranje kroz kohezijski fond moramo raditi projektnu dokumentaciju po tim pravilima i 
to je dosta skupo. Projekt aglomeracija Dugi Rat i Omiš je vrijednosti cca 8 milijuna i to je pri 
kraju. Aglomeracija Mimice (od Stanića do Piska) se tek treba početi projektirati, a površina 
je kao zajedno Dugi Rat i Omiš. Unaprijed se zna da bi ta aglomeracija doživila odbijenicu jer 
bi cijena takve izgradnje bila nepriuštljiva.  
Stoga smo mi naručili studiju koja će biti gotova do kraja godine, a rezultirati će projektnim 
zadatkom za tu aglomeraciju gdje ćemo definirati pravila igre i sadržaj dokumentacije te 
aglomeracije.  
Taj ćemo projekt do kraja godine kandidirati za financiranje kod Hrvatskih voda. 
Nemira i Mala luka su u aglomeraciji Omiš i lokacijska dozvola će uskoro biti izdana. 
Projektna dokumentacija za aglomeraciju Omiš je iznosila oko 3,5 milijuna kuna. 
 
Ivan Bartulović – mi smo rijetko naseljeni i radi toga ćemo imati takvih problema na više 
mjesta. Smatra da bi državna razina trebala izlobirati da se promjene kriteriji za apliciranje na 
fondove. 
 
Mijo Mimica – Grad je platio projekt kanalizacije Mimice, već 6 godina mole i traže da se 
krene u realizaciju, no to nikako ne ide. Znamda je prostor zahtjevan i da je projekt skup no 
očekuje da Grad Omiš bude inicijator te aktivnosti i da krene u realizaciju projekta. 
 
Denis Dujmović – zna da su neke druge sredine (Šibenik, Nin,otok Brač..)  riješile problem 
kanalizacije, a također su jako velike i skupe aglomeracije. Smatra da je Grda Omiš po tom 
pitanju jako zaostaje. 
 
Gradonačelnik – Grad Omiš ne može financirati niti realizirati ovakve projekte bez Hrvatskih 
voda i to moramo učinit prema njihovim pravilima. 
 
Tomislav Bartulović – kada će se dovesti priključak struje za mrtvačnicu u Blatu n/C, rečeno 
je kroz 10. 11. mjesec, a nema još ništa od toga, također igralište u Blatu n/C? 
 
Ivan Bartulović – igralište je  u postupku, izrađena je projektna dokumentacija, a za struju za 
mrtvačnicu ne zna zašto to već nije riješeno, provjeriti će u Hep-a. 
 
Jure Šaban Stanić – zbog čega se ne želi povećati stavka za financiranje političkih stranaka, 
nego se stalno stavlja iznos od 30.000,00 kuna, na čemu je temeljena takva projekcija? 
Može se reći da vladajuća nezavisna lista može koristiti kompletan proračun za vlastitu 
promociju, a oporba nema tu mogućnost. 
Dok je HDZ bio na vlasti iz proračuna su se izdvajala puno veća sredstva za rad političkih 
stranaka, te se time davala šansa i oporbenim strankama da mogu politički djelovati. 
 
Gradonačelnik – smatra da je to dovoljan iznos, nezavisna lista normalno funkcioniramo sa 
iznosom koji joj pripada (ako je nešto dodatno potrebno prikupe sami), te ne vidi potrebu za 
povećanje te stavke proračuna. 
 
Ivan Bartulović – na koji način velike stranke poput HDZ-a koriste sredstva koja su im 
dodijeljena iz proračuna Grada Omiša? 
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Mijo Mimica – HDZ Grada Omiša nema svoj račun nego sva sredstva idu na centralni račun 
HDZ-a, a mi trebujemo za svoje potrebe.  
To što dobijemo od svoje stranke je nedostatno za naše funkcioniranje i zato inzistiramo na 
povećanju proračunske stavke. 
Činjenica je da nezavisna lista koristi gradsku infrastrukturu (telefone i sl.) .Nikada nije vidio 
npr. da je Nezavisna lista donijela vijenac na Vrisovce, a sve omiške stranke jesu , to su samo 
neki primjeri na koji način se koriste sredstva za rad stranke. 
Proračuni svih lokalnih samouprava u našoj okolini podržavaju rad političkih stranaka, a time 
i demokraciju, puno izdašnije nego naš. 
 
Denis Dujmović – kada bi kao vijećnik imao detaljniji uvid u proračunske stavke, onda ne bi 
bilo potrebe za amandmanom (npr. ulaza u Nemiru). 
 
Mijo Mimica – na što će se utrošiti 100.000,00 kuna planiranih za „malu „obilaznicu, to su 
vrlo mala sredstva? 
Stanovi za zbrinjavanje stanara iz Ilirskog sjemeništa? 
 
Gradonačelnik – ta je stavka planirana u slučaju da ukoliko se projekt uvrsti u Županijski 
prostorni plan da imamo predviđenu stavku npr. za Idejno rješenje. 
Što se tiče stanova, u sporu smo sa tvrtkom Zdenac, jer oni tvrde da na maksimalnu 
ugovorenu cijenu od 2.000 eura treba dodati PDV, a mi tvrdimo da ne treba i sada čekamo 
presudu. Kada spor bude gotov onda ćemo ići u realizaciju. 
 
Meri Smailagić – u pozivanju na odredbe Statuta treba dodati i „8/18“. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 9 glasova ZA i 5 glasova donijet 
 

P R O R A Č U N 
Grada Omiša za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022.godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 400-06/19-01/10 Urbroj: 2155-01-01-19-1 
 

Ad 5/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2020.G. 

 
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2020.g. te 
predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Meri Smailagić, voditeljica Odsjeka za proračun izvijestila je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV donijeta 
 

O D L U K A 
o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020.g. 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 400-06/19-01-11 Urbroj: 2155/01-01-19-1 
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Ad 6/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA 

 
Gradonačelnik je dostavo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim 
porezima, te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Meri Smailagić, voditeljica odsjeka za proračun, izvijestila je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi  sudjelovao je: 
 
Mijo Mimica – treba voditi računa o onima koji izbjegavaju plaćanje poreza na kuće za 
odmor, na način da se prijave 3 ljetna mjeseca (plate paušal za iznajmljivanje), a kasnije se 
odjave. U tom smislu treba iskoordinirati rad Porezne uprave i komunalnog odjela Grada 
Omiša. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijeta 
 

O D L U K A 
o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima 

Sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 410-01/19-01/04 Urbroj: 2155/01-02-19-2 
 

Ad 7/ 
PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

GRADA OMIŠA ZA 2020.G. 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Omiša za 2020.g. te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Stipe Žuljević Mikas, pročelnik UO za KSD, ZO i UP izvijestio je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 9  glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN donijet 
 

P R O G R A M 
održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/19-01/687, Urbroj:2155/01-01-
19-3. 
 

Ad 8/ 
PRIJEDLOG PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020.G. 

 
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture Grada 
Omiša za 2020.g. te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Stipe Žuljević Mikas, pročelnik UO za KSD, ZO i UP izvijestio je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
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Zvonko Močić –  stavka nasipanje parkinga kod Doma zdravlja mu se čini relativno mala? 
 
Gradonačelnik – plan je bio da se taj projekt realizira viškom materijala koji će se dobiti 
iskopima iz tunela Kom Orjak sjever i servisne cijevi tunela Omiš. Kada bismo to išli realizirati 
svojim sredstvima to bi bilo oko 4 milijuna kuna što je prevelik iznos za 30-ak parkirnih 
mjesta. Zato je stavka od 1 milijun kuna. 
 
Denis Dujmović – kolika je ukupna vrijednost izgradnje parkinga, a koliko je umanjenje zbog 
nasipanja viškom iskopnog materijala? 
Da li Županija obavijesti svaku JLS o izradu Izmjena i dopuna prostornog plana Županije? 
 
Gradonačelnik – teško je točno reći, no iznos bi bio od 3-4 milijuna kuna, a sa korištenjem 
viška materijala to bi bilo za 2-3 milijuna kuna manje. Radi se o grubim procjenama. 
Predvidjeli smo 3 lokacije za privremeno deponiranje toga viška materijala; zona Gata, zona 
Vrisovci i Ravnički most. Radi se o oko 90 000m3 materijala. 
Župan je načelnike i gradonačelnike na sastanku obavijestio da će kroz 10. mjesec biti 
objavljen javni uvid za izradu plana, a dođe i službena obavijest, no bilo bi dobro da to 
dobijemo i ranije. 
 
Denis Dujmović – stavka groblja, zašto je tako velika razlika u projektnoj dokumentaciji od 
175.000,00, a negdje 30.000,00 kuna? 
MO Seoca je zatražio proširenje groblja i lokaciju za mrtvačnicu još 2006. godine, kada će to 
ući u plan? 
 
Gradonačelnik – zato što je negdje potrebno izraditi samo idejni projekt, a negdje moramo 
ispočetka, od geodetskih podloga nadalje. Iz zajedničke stavke za groblja se sredstva mogu 
preusmjeriti s jednog projekta na drugi, ukoliko se jedan projekt ne realizira a drugi da. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 10 glasova ZA i 4 glasa  donijet 
 

P R O G R A M 
građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 410-01/19-01/04 Urbroj: 2155/01-02-19-2 
 

Ad 9/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O KONCESIJI ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA 

 
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog 
dobra, te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Stipe Žuljević Mikas, pročelnik UO za KSD, ZO i UP izvijestio je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijeta 
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O D L U K A 
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 361-01/18-01/31 Ur.broj: 2155/01-01-19-6 
 

Ad 10/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU OČITOVANJA NA PONUDU ZA KUPNJU NEKRETNINE U 

OMIŠU REGISTRIRANE KAO KULTURNO DOBRO 
a) dijela čest.zgr. 263 k.o. Omiš 
b) posebni dijelovi čest.zgr. 394/3 

 
Gradonačelnik je dostavio prijedloge Odluka o prihvaćanju očitovanja na ponudu za kupnju 
nekretnina u Omišu registriranih kao kulturno dobro, te predložio Gradskom vijeću njihovo 
donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima vijeća 
Stipe Žuljević Mikas, pročelnik UO za KSD,UP i ZO izvijestio je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitno nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 11 glasova ZA donijeta 
 
a)  OD L U K A o prihvaćanju prijedloga Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u    
      Omišu registrirane kao kulturno dobro 
 
Daje se suglasnost na prijedlog teksta Očitovanja na ponudu Ivane Tomasović  iz Omiša i dr. 
za kupnju nekretnine u Omišu registriranu kao kulturno dobro, a radi korištenja prava 
prvokupa, sa sadržajem kao u privitku Zaključka Gradonačelnika grada Omiša, Klasa. 370-
01/19-01/80, Urbroj.2155/01-02-19-1 o 20. studenog 2019. g. 

2. 
Ovlašćuje se Ivo Tomasović, dipl.oec. Gradonačelnik grada Omiša na potpisivanje gore 
opisanog Očitovanja. 
 
b) OD L U K A o prihvaćanju prijedloga Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u  
     Omišu registrirane kao kulturno dobro 

 
1. 

Daje se suglasnost na prijedlog teksta Očitovanja na ponudu gđe. Jozefine Horvat iz Omiša, 
Fošal 19, kojom Gradu Omišu nudi nekretninu u Omišu registriranu kao kulturno dobro, a 
radi korištenja prava prvokupa, sa sadržajem kao u privitku Zaključka Gradonačelnika grada 
Omiša, Klasa. 370-01/19-01/81, Urbroj.2155/01-02-19-1 o 20. studenog 2019. g. 

2. 
Ovlašćuje se Ivo Tomasović, dipl.oec. Gradonačelnik grada Omiša na potpisivanje gore 
opisanog Očitovanja. 
 

Ad 11/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O LOKACIJAMA NA KOJIMA JE MOGUĆE PREKORAČITI DOPUŠTENU 

RAZINU BUKE NA PODRUČJU GRADA OMIŠA ZBOG ODRŽAVANJA AKTIVNOSTI ZA 
STANOVNIŠTVO I GOSTE 
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Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti 
dopuštenu razinu buke na području Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo 
i goste, te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Đeki Stanić, pročelnik UO za gospodarstvo i društvene djelatnosti izvijestio je u ovom 
predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 10 glasova ZA donijeta 
 

O D L U K A 
o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke na području Grada 

Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste 
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 335-01/19-01/19, ur.br.: 2155/01-02-19-2 
 

Ad 12/ 
PRIJEDLOG PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGOA 

GRADA OMIŠA ZA 2020.GODINU 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada 
Omiša za 2020.godinu, te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Đeki Stanić, pročelnik UO za gospodarstvo i društvene djelatnosti izvijestio je u ovom 
predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Tomislav Bartulović – velike namete plaćamo za slivne vode Hrvatskim vodama, a svi slivni 
kanali np. u Blatu n/C su zakrčeni, urušeni, nisu u funkciji, komu se kao mjesni odbor trebao 
obratiti za sanaciju ovog problema? 
 
Gradonačelnik – mjesni odbor se može obratiti direktno slivnim vodama, a može i Gradu pa 
ćemo mi proslijediti zahtjev na nadležno postupanje. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 10 glasova ZA donijet 

P L A N 
djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Omiša za 2020. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 810-01/19-01/05, Ur.br. 2155/01-01-19-7 
 

Ad 13/ 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE STANICE HRVATSKE GORSKE 

SLUŽBE SPAŠAVANJA ZA GRAD OMIŠ U 2020.G. 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje stanice hrvatske 
gorske službe spašavanja za Grad Omiš u 2020.g. te predložio Gradskom vijeću njegovo 
donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
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Đeki Stanić, pročelnik UO za gospodarstvo i društvene djelatnosti izvijestio je u ovom 
predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 9 glasova ZA donijet 
 

P R O G R A M 
Javnih potreba za obavljanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja  

za Grad Omiš u 2020.g. 
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 810-01/19-01/06, Ur.broj: 2155/01-

01-19-3 
 

Ad 14/ 
IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA OMIŠA U 2019.  

TE PLAN AKTIVNOSTI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G. 
 

Gradonačelnik je dostavio Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2019. Godini, 
te plan aktivnosti i financijski plan za 2020.g. te predložio Gradskom vijeću njegovo 
donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Đeki Stanić, pročelnik UO za gospodarstvo i društvene djelatnosti i vatrogasni zapovjednik 
Višeslav Pešić izvijestili su u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelje je prijedlog dao na glasovanje potom je 
utvrđeno da je jednoglasno  sa 9 glasova ZA donijeto 

 
I Z V J E Š Ć E 

o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2019.g,  
te plan aktivnosti i financijski plan za 2020.g. 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 214-01/19-01/06,Ur.br. 2155/01-01-
19-3. 

Ad 15/ 
PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CICILNE ZAŠTITE NA  

PODRUČJU GRADA OMIŠA U 2019.  GODINI 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada 
Omiša u 2019. Godini, te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu toku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Đeki Stanić, pročelnik UO za gospodarstvo i društvene djelatnosti izvijestio je u ovom 
predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelje je prijedlog dao na glasovanje potom je 
utvrđeno da je jednoglasno sa 9 glasova ZA  donijeta 

A N A L I Z A 
stanja sustava civilne zaštite na području Grada Omiša u 2019.godini 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 810-01/19-01/07, Ur.br. 2155/01-01-
19-2 
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Ad 16/ 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA TEKST PRAVILNIKA O 
IZMJENAMAI DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA 

„DJEČJEG VRTIĆA OMIŠA“ 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst 
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
„Dječjeg vrtića Omiš“, te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu toku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Ela Ćoso, ravnateljica Dječjeg vrtića Omiš  izvijestila je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Denis Dujmović – smatra da roditelji koji u 8. mjesecu ne koriste uslugu vrtića u cijelosti 
(zbog čišćenja i pripremanja vrtića za slijedeću pedagošku godinu), odnosno u slučaju 
kada djeca ne pohađaju vrtić cijeli mjesec, da bi im cijena usluge trebala biti umanjena. 
 
Ela Ćoso – raspitati će se kao se obračunavaju cijene za takve situacije, pa će izvijestiti 
vijećnika o tomu. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelje je prijedlog dao na glasovanje potom je 
utvrđeno da je jednoglasno sa 12  glasova ZA donijet 
 

Z A K LJ U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o Izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  
„Dječjeg vrtića Omiš“ 

 
1. Grad Omiš kao osnivač javne ustanove „Dječji vrtić Omiš“ Omiš na prijedlog njenog  
    Upravnog vijeća KLASA: 601-02/19-02/265, URBROJ:2155/1-07-04-19-3 od 31. listopada  
    2019. godine ovim daje prethodnu suglasnost na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama  
    Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada „Dječjeg vrtića Omiš“ u obliku i sadržaju  
    kakav prileži predmetnom prijedlogu ustanove pod oznakom KLASA:601- 02/19-02/265,  
    URBROJ:2155/1-07-04-19-4 od 31. listopada 2019. godine.  
2. Akt iz t.1. ovog Zaključka se objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša.  
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu slijedećeg dana nakon dana njegove objave u Službenom  
    Glasniku Grada Omiša 
 

Ad 17/ 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA TEKST ODLUKE O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA STATUTA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE „Lovro pl. Matačić“ Omiš 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Zaključka o davanju  suglasnosti na tekst Odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić Omiš“, te 
predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu toku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Đeki Stanić, pročelnik UO za gospodarstvo i društvene djelatnosti izvijestio je u ovom 
predmetu. 
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U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelje je prijedlog dao na glasovanje potom je 
utvrđeno da je jednoglasno sa 12 glasova ZA donijet 
 

Z A K LJ U Č A K 
o davanju suglasnosti na tekst Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 

glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš 
 
1. Grad Omiš kao osnivač javne ustanove Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš  
     ovim daje prethodnu suglasnost na tekst Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
     Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš u obliku i sadržaju kakav prileži ovom  
     zaključku KLASA: 003-08/19-01/11 URBROJ: 2155/1-12-01-19-1 od 7.studenog 2019.g. 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Omiša 
 

Ad 18/ 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA JAVNE USTANOVE FESTIVAL 

DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ 
 
Odbor za izbor i imenovanje dostavio je prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja javne 
ustanove FDK Omiš, te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim  
Zvonko Močić predsjednik obora za izbor i imenovanje izvijestio je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Jure Šaban Stanić – pisani odgovor 
Prema Statutu FDK Omiš pristupnici na natječaj bi trebali u roku od 45 dana biti izvješteni o 
odabiru, a danas je 71. dan od  završetka natječaja , zašto je to tako i dali se to smatra 
povredom postupka? 
Uvidom u dokumentaciju kolega Mijo Stanić je dobar dio svoga plana i programa temelji na 
strateško -  marketinškom planu koji je Festivalsko vijeće prihvatilo 2018. godine.  
Taj projekt je izradila tvrtka RECIDER PROJEKT  d.o.o. Zagreb, te traži da u se taj projekt da na 
uvid. 
Plan i program kolege Mije Stanića se odnosio na razdoblje do 2020. a natječaj je bio za 
obnašanje dužnosti ravnatelja do 2023. godine. 
Zanima ga i stajalište gradskog odbora SDP-a s obzirom na njegovu prezentaciju. 
Traži od predsjednika Odbora da navede skup razloga koji su presudili u odabiru novog 
ravnatelja, odnosno u čemu je kolega Mijo Stanić bio bolji kandidat od njega i koje su to bile 
manjkavosti njegovog programa da bi se eventualno za 4 godine znao bolje pripremiti. 

 
Đeki Stanić –projekt treba tražiti od ustanove FDK 

 
Zvonko Močić – stajalište gradskog odbora SDP treba zatražiti od njih. 
Oba kandidata su bila izvrsna u izlaganju,  no predloženi način na koji  se vodi Festival kojega 
je iznio gospodin Mijo Stanić mu se više svidio i za ovu funkciju ravnatelja smatra važnijim i 
zbog toga je svoj glas dao gospodinu Miji Staniću. 
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Za mišljenja ostalih članova Odbora, vijećnik Šaban Stanić će ih morati ponaosob pitati, no ne 
ovdje na sjednici Gradskog vijeća. Ovdje glasujemo o prijedlogu Odbora za izbor i 
imenovanja. 

 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 7 glasova ZA i 5 glasova PROTIV donijeto 

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju ravnatelja javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš 
 
1. Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša KLASA: 080-  
    02/17-20/03 URBROJ: 2155/01-01-19-36 od 7.studenog 2019.g., a prema javnom  
    natječaju objavljenom u dnevnom listu 30.kolovoza 2019.g. za ravnatelja javne    

ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš na mandat od četiri godine imenuje se:  
MIJO STANIĆ, prof., Iz Omiša, Četvrt Ž. Dražojevića kbr. 9. 

2. Mandat ravnatelja imenovanog u t.1. ovog Rješenja započinje danom 01.siječnja  
    2020.g. te mu istodobno time na dan 31.prosinca 2019.g. prestaje dosadašnja dužnost  
    v.d. ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš.  
3. Osoba imenovana prema t.1. ovog Rješenja stupa na rad u Festivalu dalmatinskih klapa  
    Omiš na dan 01.siječnja 2020.g. temeljem ugovora o radu kojeg u ime osnivača  
    ustanove zaključuje gradonačelnik Grada Omiša.  
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku  
    Grada Omiša te se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.  
 
 
Završeno u 20.20. sati 
 
VODITELJICA ZAPISNIKA                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 
Ružica Jerčić                                                                               Zvonko Močić, dr.med.  
 


