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           REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD OMIŠ 
                  Gradsko vijeće 
Klasa: 021-05/17-01/04 
Urbroj: 2155/01-01-19-16 
Omiš, 26. veljače  2019.g 

 
Z A P I S N I K 

o radu 16.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
održane 26. veljače 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I 

 
Započeto u  9.00 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. Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur. (od t.2.) 
7. Ivan Medić, dipl.ing. 
8. Ana Generalić, prof. 
9. Mijo Mimica, oec.  
10. Ivan Bogdanović. mag.edu.hist.et.phil. 
11. Tomislav Bartulović 
12. Suzana Gojsalić, mag.iur. 
13. Denis Dujmović, ing.građ. 
14. Ivan Puljiz 
15. Zdravka Šodan 

 
NENAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 
1. Josip Banović, dr.med. 
2. Jure Šaban Stanić, prof. 
 
OSTALI NAZOČNI: 

1. Ivo Tomasović, dipl. oec., gradonačelnik  
2. Ivan Bartulović,  mag. ing. aedif., zamjenik gradonačelnika 
3. Rina Marušić, mag.med.bioch., zamjenica gradonačelnika 
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4. Lidija Pavković, dipl.iur., pročelnica ureda gradonačelnika 
5. Zora Lelas Ković, dipl.oec. privremena pročelnica komunalnog odjela 
6. Mate Sovulj, dipl.ing, upravitelj Vlastitog pogona 
7. Đeki Stanić, dipl.iur., pročelnik UO za gospodarstvo i društvene djelatnosti 
8. Katarina Pupačić, dipl.oec. viša stručna suradnica za gospodarstvo 
9. Mateo Pezo, prof., viši stručni suradnik za sport 
10. Mate Ribičić, str.spec. javne uprave, voditelj odsjeka za urbanizam i prostorno 

uređenje 
 
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.   
Klub vijećnika HDZ-a je predložio skidanje točaka 4. i 5. s dnevnog reda. 
Predsjedavatelj je ostao pri svom prijedlogu dnevnog reda, te je nakon glasovanja utvrđeno 
da je sa  8 glasova ZA i 6 glasova PROTIV prihvaćen slijedeći 
 

d n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika o radu  15.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
2. Vijećnički upiti 
3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranka u 2019. godini 
4. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  

Ribnjak  (VII)  
5. Prijedlog Odluke o području naselja Blato na Cetini i Nova Sela 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o  komunalnom doprinosu 
7. Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2019.g. 
8. Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za  

2019. godinu 
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiš za  2019.godinu 

 
Ad 1/ 

USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA 
 
Na tekst nacrta zapisnika o radu 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša nije bilo 
primjedbi. 
Predsjedavatelj je nacrt zapisnika dao na glasovanje, potom je utvrđeno da jednoglasno sa 
15 glasova ZA usvojen Zapisnik o radu 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša. 
 

Ad 2/ 
VIJEĆNIČKI UPITI 

 
Mijo Mimica – upit gospodina Zonjića je proslijeđen svim vijećnicima što pohvaljuje, te ga 
zanima mišljenje gradonačelnika o ovom problemu. 
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Gradonačelnik - gospodin Zonjić je upućen na direktora Vodovoda Omiš da svoj problem 
riješi s njim. Gradsko vijeće ne može rješavati problem priključka vode, sudskih postupaka 
itd. 
 
Ana Generalić – direktor Vodovoda je primio na razgovor gospodina Zonjića, razgovarali su o 
problemu i on se rješava. 
 
Mijo Mimica – stanovnici ul. Put Borka pitaju kako će se riješiti problem parkinga u toj ulici u 
ljetnim mjesecima, stanovnici  su sami financirali put koji treba biti širine 4 m…  
Jesu li u UPU Mlija – Borak uz ovu prometnicu predviđeni parkinzi (koje će izgraditi Grad ili  
stanari) i koje rješenje se očekuje za ovo ljeto? 
Službe Grada trebaju još jednom pozvati predstavnike stanara prije sezone i dogovoriti se s 
njima oko ovog problema.  
 
Gradonačelnik – radi se o županijskoj prometnici i na njoj nije dozvoljeno parkiranje.  
U toj ulici jedan građanin gradi privatni parking, ali ne na gradskoj zemlji, nego je vlasnik toga 
zemljišta HEP. Na prijavu građana naši komunalni redari su izašli na teren, obavili očevid, 
zaustavili radove. 
Kroz UPU Milja smo predvidjeli lokaciju za parking (zemljište je u vlasništvu HEP-a, a 
posjednik je Peovica), a druga je opcija ta da smo planirali koridor na način da promet kroz 
Borak bude jednosmjeran, ali iz smjera Garme (u ljetnim mjesecima). To rješenje bi koštalo 
cca 10-ak milijuna kuna, to moramo raditi u suradnji s Hrvatskim i Županijskim cestama. 
Prije par dana kod nas su bili predstavnici Županijskih cesta, policije da zajednički iznađemo 
neko kvalitetno rješenje za sezonu, barem neke lokacije gdje bi se moglo parkirati s obzirom 
na širinu prometnice. 
Jedan od prijedloga je da stanari preko ljeta svoja vozila parkiraju na velikom parkingu i tako 
oslobode mjesta za svoje goste. 
 
Mijo Mimica – grupa građana s Prika mole službe da se uredi prostor oko boćališta na Priku  
(obojati klupe, zamijeniti dotrajalu ogradu,  fontanu s vodom obložiti u  kamen…). 
 
Gradonačelnik – već je dao zadatak službama i to će biti riješeno. 
 
Ivan Bogdanović – službe Grada su 18.2. izašle na deponij Glavice (između Blata n/C i Seoca), 
pa moli da se dostavi zapisnik o  očevidu, odnosno o tome koja su daljnja postupanja. 
 
Zorica Terzić – komunalni redari su bili na terenu, te su poslali prijave sanitarnoj i 
veterinarskoj inspekciji, pa kada dobijemo odgovor obavijestiti ćemo mještane. 
 
Ivan Puljiz – kupovina prostora Splitske banke u zgradi gradske uprave – u kojoj je fazi ovaj   
predmet? 
 
Gradonačelnik – Grad Omiš je tužio Splitsku banku za poništenje uknjižbe, kupoprodajnog 
ugovora sa privatnom osobom, iz razloga što Splitska banka nije najprije nekretninu ponudila 
Gradu Omišu (što je prema Zakonu bilo potrebno učiniti). Nakon obavljene kupoprodaje s 
privatnom osobom, banka je ponudila tu nekretninu Gradu Omišu i mi smo je prihvatili.  
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Sada se vodi spor na Trgovačkom sudu,  održano je jedno ročište, mi smo se o svemu 
očitovali i po svemu sudeći taj će spor biti u našu korist, no sigurno će proći neko vrijeme dok 
se spor ne okonča (žalbe… rokovi …). 
 
Vijećnik Dujmović dostavio je slijedeći upit u pisanom obliku ( Upućen Hrvatskim vodama, 
vodoopskrbnoj ispostavi za mali sliv „Cetina“ Sinj – ako naslovnik nije dobar, neka službe 
dopis upute na pravu adresu), a vezano za izgradnju i održavanje vodnih građevina na 
području Grada Omiša. 
Potaknuti čestim upitima građana, kao i potrebom da se zna gdje je uložen i gdje se planira 
uložiti novac koji građani plaćaju na ime komunalnog doprinosa, komunalne naknade, te 
naknade za korištenje voda, naknade za zaštitu voda, a i drugih izvora, traže slijedeće 
podatke: 

1. da se navede iznos koji je u 2018. g. Grad Omiš uprihodio na ime komunalnog 
doprinosa od obveznika plaćanja s područja Grada Omiša 

2. da se navede iznos koji je u 2018. godini Grad Omiš uprihodio na ime komunalne 
naknade od obveznika plaćanja s područja Grada Omiša 

3. da se navede iznos koji je u 2018. godini upihodovan na ime naknade za korištenje 
voda, naknade za zaštitu voda koja se uprihođuje iz dijela potrošenog 1m3 
isporučene vode kroz račune Vodovoda d.o.o. Omiš 

4. koliko je sredstava od toga pripalo direktno Gradu Omišu? 
5. koji su objekti i građevine bile predmet gradnje i rekonstrukcije, a koji su odvodni 

kanali i retencije podvrgnuti redovnom i izvanrednom održavanju 
6. osim suradnje koju Hrvatske vode ostvaruju s Vodovodom  d.o.o. Omiš u cilju razvoja 

vodoopskrbe i odvodnje na području grada Omiša, na koji način se određuju prioriteti 
održavanja bujičnih tokova, potoka, odvodnih kanala i je li se to radi u suradnji sa 
stručnim službama Grada Omiša? 

7. Da li se na području Grada Omiša sustavno provode pripremne i pravne radnje upisa 
javnog dobra u zemljišne knjige i katastar u korist javnog dobra ili su takve radnje na 
području Grada Omiša završene ranije? 

8. Koji su budući značajni projekti (a koji bi se radili u suradnji s Gradom Omišem i 
Vodovodom Omiš), kolika je njihova vrijednost? 

9. Postoji li potreba i je li realna opskrba šireg područja Grada Omiša i područje prema 
Gradu Splitu proširiti razvijanjem novog vodoopskrbnog projekta koji izvorište ima s 
pogona za obradu vode „Zagrad“ iznad Omiša? Mogu li se takvi projekti razvijati 
paralelno s vizijom izgradnje brze ceste Split (Mravinci) TTTS-Podstrana-Krilo-Omiš. 
 

Denis Dujmović – na DC D70 ima više udarnih rupa, a najveća je u blizini OŠ u Čišlima, koje se 
ne mogu izbjeći, pa na taj problem treba reagirati i „zakrpati“ te rupe. 
 
Gradonačelnik – uputiti ćemo zahtjev Hrvatskim cestama. 
 
Zdravka Šodan – mještani Slavinja su prijavili da duže vrijeme stoji konstrukcija (za ribolov) 
koju treba ukloniti, kao i bove …. Traže da komunalni redari reagiraju. 
 
Simona Jurjević – da li komunalno redarstvo obilazi teren po mjesnim odborima ili se mora 
nešto prijaviti da bi oni izašli na teren (npr. ostavljanje raznih predmeta na JPP)? 
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Npr. u ul. Fra S. Vrlića više od 6 mjeseci stoje odložene stvari (ormari, WC školjke…razni 
otpad), upozoravala je no stanje se ne miče s mrtve točke. 
 
Gradonačelnik – naravno da komunalni redari trebaju obilaziti teren, uočavati i uklanjati 
nepravilnosti. Također i građani trebaju prijavljivati jer redari ne mogu biti na svim 
lokacijama . Građani imaju pravo jednom godišnje na besplatnu uslugu odvoza glomaznog 
otpada od strane Peovice, također je i besplatno odlaganje glomaznog otpada na 
reciklažnom dvorištu na Furnaži (osim građevinskog), stoga zaista nema razloga da se otpad 
baca i odlaže na JPP. Svi moramo sudjelovati u tome da nam grad bude što uređeniji i čišći. 
 
Zorica Terzić – u ul. Fra S. Vrlića je Peovica izmjestila kontejnere i sve ih stavila na jedno 
mjesto, sjesti ćemo s njima i dogovoriti način rješavanja. Naš je prijedlog bio da stavimo polu 
podzemni molok, no veliki kamion Peovice ne može tu ući za isprazniti molok. 
 
Simona Jurjević-  ovdje se radi o glomaznom otpadu pokraj kuća, a na javnoj površini. 
Što se tiče prijavljivanja od strane građana, postoje i slučajevi da građani prijave, a onda se 
prekršiteljima kaže tko je to prijavio, pa onda bude i napada, svađa… 
 
Zvonko Močić – nedopustivo je da se govori tko je prijavitelj, jer ćemo tako samo imati 
probleme, a cilj nam je da uvedemo komunalni red. 
 
Tomislav Bartulović – održavanje raftinga u Blatu n/C – predstavnici Grada su bili na terenu, 
zanima ga što se radi po ovom pitanju? Nije sporna djelatnost raftinga, nego komunalni 
nered koji nastaje. 
 
Gradonačelnik – jedina novost je da se u Javnoj ustanovi promijenio ravnatelj pa ćemo vidjeti 
na koji način će on rješavati ova pitanja i koje će korake poduzimati. Dozvole za bavljenje 
raftingom daje Javna ustanova i čuvar prirode je zadužen za kontrolu i održavanje reda na 
zaštićenom krajobrazu. 
 

Ad 3/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE  

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 2019. GODINI 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka u 2019. godini, te predložio Gradskom vijeću njezino 
donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Meri Smailagić, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo, izvijestila je u ovom 
predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Ivan Puljiz – podsjeća da je pri donošenju Proračuna za 2017. godinu obećano da će se iznos 
za rad političkih stranaka vratiti na 100.000,00 kuna što nije učinjeno. 
Ovaj iznos smatra populističkom mjerom i igrokazom. Stranke trebaju novac za političko 
djelovanje. Vladajući uvijek imaju proračunska sredstva da mogu doći do svakog građanina 
Grada Omiša. 
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Gradonačelnik – 100.0000,00 je nepotrebno trošiti na političko djelovanje stranaka, jer npr. 
članovi nezavisne liste sami daju svoja sredstva kada dođe vrijeme za izbore (promidžba, 
plakati  i sl.). 
 
Mijo Mimica – u svemu podržava vijećnika Puljiza, no ovo što je rekao nije za ovu točku 
dnevnog reda nego za točku rebalansa proračuna. Vijećnici HDZ-a su također nezadovoljni sa 
iznosom koji je predviđen za političke strane, ali danas, na ovoj točci, o tome ne možemo 
razgovarati. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 8 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN donijeta 
 

O D L U K A 
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka  

u 2019. godini 
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 402-08/19-01/93, Urbroj:2155/01-01-
19-1. 

Ad 4/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA  

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RIBNJAK VII 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog 
plana uređenja Ribnjak VII, te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Gordana Radman, dia., predstavnica URBOS-a izvijestila je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Denis Dujmović –  mjesni odbori (Poljica) , MO Kučiće, Priko, su  bili protiv nove lokacije 
kolodvora koji je predviđen ovim planom. HDZ i HDS su također protiv nove lokacije 
kolodvora. 
Što se tiče prometa, rotor kojega predviđaju Hrvatske ceste (mali rotor) ne udovoljava 
prometnim uvjetima Grada Omiša. Cijelo podruje oko kuće „Kovač“ na Priku je trebalo 
srušiti, urediti, napraviti projekt adekvatan potrebama Grada Omiša. Tada bi lokacija 
kolodvora nasuprot policije bila adekvatna  i funkcionalna. Novi rotor dijelom ulazi u UPU 
koji se danas donosi. Potpuno je pogrešno u centru grada stvarati neke nove trgovačke 
centre, a ne omogućiti kulturni život (HDS je predlagao izgradnju multimedijske dvorane za 
razne kulturne sadržaje, susrete klapa i sl.). 
Obrazloženje da se multimedijska dvorana ne planira jer je moguće korištenje postojeće 
sportske dvorane Ribnjak je potpuno nelogično jer je sportska dvorana za sportske događaje. 
Također je i kronični nedostatak parkirališnih mjesta, pogotovo u ljetnoj sezoni. 
Autobusno stajalište na Priku nasuprot parka i na mostu kod Studenca, nisu autobusna 
stajališta koja su adekvatna i prikladna za građane. 
Izgradnjom velikog rotora nema više mogućnosti da  autobusno stajalište nasuprot 
balotaškog terena ostane. 
Smatra da je veliki rotor bolje rješenje, a ne mali rotor koji ulazi u ovaj UPU. 
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Trgovački lanac PLODINE je sudjelovao u javnoj raspravi i tražio dodatni broj parkirališnih 
mjesta. Može li se područje javnog parkinga koristiti npr. za potrebe eventualnog trgovačkog 
centra? 
 
Gradonačelnik – prije godinu dana vijećnik Dujmović je postavio pitanje (odnosno tvrdio da 
ima saznanja) da je gradonačelnik spriječio izgradnju rotora na Priku. Sada vijećnik  tvrdi da 
ne valja da se gradi rotor na Priku? 
Smatra da je potrebo sačekati sa izgradnjom rotora dok  se ne vidi kako će se odvijati  
promet kada se napravi most preko Cetine i tunel Komornjak sjever. Ni u Hrvatskim cestama 
još nisu „na čisto“ koje rješenje je najbolje. 
 
Ivan Bartulović – Građevinski fakultet u Splitu nam je napravio prometno rješenje iz kojega 
smo došli do zaključka da treba raditi rotor ( i zato smo ga predvidjeli ovim UPU-om), a o 
njegovoj veličini ćemo raspravljati kada se napravi zaobilaznica. Ono što su nam sugerirali 
najbolji prometni stručnjaci u našem okruženju, to smo i prihvatili. 
 
Gordana Radman – ovaj urbanistički plan ne sadrži rješenje rotora, on samo dopušta da se 
određena kvadratura koristi za to a da se to neće smatrati izmjenom plana. 
Primjedba PLODINE-a se odnosila na veličinu radijusa za prilaz parkiralištu, radi pristupa 
teretnih vozila. Oni moraju na svojoj parceli osigurati parkirališna mjesta, a ne isključivo 
koristiti javni parking. 
 
Gradonačelnik – što se tiče parkinga grad Omiš je jedan od rijetkih gradova koji imaju ovoliko 
parkirališnih mjesta u blizini centra grada. Ovim planom je omogućena gradnja parkinga, i 
podzemna i nadzemna. 
Ovim planom predviđena je gradnja zgrade gradske i javne uprave, centralna zgrada dječjih 
vrtića, nova prometnica koja ide preko potoka, parcela za trgovački centar, usklađena je 
parcela za novo pomoćno igralište kod stadiona i svi ovi sadržaju su itekako korisni.  
Budući kolodvor je udaljen cca 400 m od sadašnjeg i tu zaista ne vidi nikakav problem. 
 
Mate Sovulj – u Hrvatskoj postoji 78 firmi koje se bave naplatom parkinga. Omiš je 1. u 
Hrvatskoj po broju parkirnih mjesta u odnosu na broj stanovnika i broj registriranih 
automobila. 
 
Ivan Puljiz – smatra da je predviđena lokacija novog kolodvora besmislena, nefunkcionalna i 
da tamo kolodvor nikada neće biti. To je lokacija na rubu grada, na granici s drugom 
općinom, gdje nitko ne gravitira i nitko ga neće koristiti. 
 
Simona Jurjević – od Brzeta do centra Studenac pješke je potrebno 15 minuta i to govori 
koliko nešto u našem gradu može biti daleko ili dislocirano. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijeta 

O D L U K A 
o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Ribnjak VII 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:305-01/16-01/24, Urbroj:2155/01-
01/19-36. 
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Ad 5/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O PODRUČJU NASELJA BLATO NA CETINI I NOVA SELA 

 
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o području naselja Blato na Cetini i Nova Sela te 
predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima vijeća. 
Mate Ribičić, voditelj odsjeka za urbanizam i prostorno uređenje, izvijestio je u ovom 
predmetu.  
Na ovoj točci bili su prisutni predsjednik MO Nova Sela gospodin Ivan Miljak, član MO Nova 
Sela gospodin Mate Pleić. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Denis Dujmović – hoće li Državna geodetska uprava prihvatiti ovu i ovakvu korekciju? 
 
Mate Ribičić – morali bi ovo prihvatiti. 
 
Mijo Mimica -  kada smo ranije donosili ovu Odluku, inzistirali smo da o svemu budu 
obaviješteni predsjednici MO Blato n/C i Nova Sela. Prema njegovim informacijama 
predsjednici tih MO nisu s ovim upoznati. 
 
Ivan Bartulović – više puta smo razgovarali s ljudima i upoznati su sa svime. 
 
Ivan Medić – mi ovu Odluku i radimo prema uputama državne geodetske uprave. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 9 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN glasova donijeta 
 

O D L U K A 
o području naselja Blato na Cetini i Nova Sela 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:015-06/10-01/02, Urbroj:2155/01-01-
19-25. 
 

Ad 6/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu, te 
predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Zora Lelas Ković, privremena pročelnica, 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 jednoglasno sa 13  glasova ZA donijeta 
 

O D L U K A 
O izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-02/19-01/01,  Urbroj:2155/01-01-
19-3. 
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Ad 7/ 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU KULTURE  

ZA GRAD OMIŠ U 2019. GODINI 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad 
Omiš u 2019. godini  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: 
 
Denis Dujmović – je li ovim programom predviđena obnova spomenika u Čišlima? 
 
Đeki Stanić -ne, jer je to predviđeno programima u komunalnom odjelu. 
 
Ivan Bartulović – bio je na sastanku s gospodinom Željkom Čovićem vezano za uređenje toga 
spomenika i ogovoreno je da će se ići u jedno projektno rješenje koje će maksimalno 
uvažavati želje mještana i tada će se pristupiti obnovi spomenika. 
 
Mijo Mimica – Festival dalmatinskih klapa – prošle godine kada su podnosili Izvješće o radu, 
ravnatelj je obećao da će za iduće Vijeće dostaviti pravo Izvješće (dopunu), a to nikada nije 
dostavio, traži da to učini. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijet 
 

P R O G R A M 
Javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2019. godini 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:612-01/18-01/07, Urbroj:2155/01-01-
19-12. 
 

Ad 8/ 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU  SOCIJALNE SKRBI  

GRADA OMIŠA ZA 2019. GODINU 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi 
Grada Omiša za 2019. godinu, te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Katarina Pupačić, viša stručna suradnica za gospodarstvo izvijestila je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Zvonko Močić – Grad Omiš već 25 godina izdvaja sredstva za dodatni tim hitne medicinske 
pomoći (pripravnost). To je za svaku pohvalu, jer  brojni drugi gradovi nisu izdvajali pa kada 
se nešto loše dogodi, onda se nađu sredstva. 
 
Denis Dujmović – monografija omiške bojne – Grad je taj projekt platio, a knjiga nikada nije 
izašla, zašto? 
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Je li sve ove udruge podnose financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima, je li to 
transparentno, može li se u to izvršiti uvid?  
Kada uspoređujemo iznose za rad političkih stranaka s npr. Udruga antifašista, Udruga 
domobrana koje imaju  10.000,00 kuna – koje projekte oni provode? 
 
Katarina Pupačić – Grad Omiš je financirao monografiju omiške bojne, no nositelj toga 
projekta je bila HVIDR-a (možemo od njih zatražiti izvješće u kojoj je fazi taj projekt i dostaviti 
ga vijećnicima). Sve udruge su po zakonu dužne  dostavljati financijska izvješća za obavljanje 
svojih aktivnosti, pa je tako i HVIDR-a to dostavila.  
Udruga antifašista se bavi obnovom spomenika  i obilježavanjem obljetnica iz II. Svjetskog 
rata, a Udruga domobrana ima jedan projekt godišnje, a to je odlazak na Bleiburg – svi 
uredno dostavljaju račune.  
Sva financijska izvješća su javno dostupna u našem uredu, na internetskim stranicama Grada 
Omiša a i dužni smo ih dostavljati Ministarstvu financija. 
 
Ana Generalić – božićnice za umirovljenike, radi li se na tome, jer je ranije rečeno da je 
prepreka registar umirovljenika? 
 
Katarina Pupačić – Udruga umirovljenika i Sindikat umirovljenika su nam dostavili zahtjev za 
isplatom božićnica, sredstva će biti osigurana rebalansom za ovu godinu. Taj projekt nije u 
ovom Programu jer moramo vidjeti o kojem broju ljudi se radi i o kojem iznosu. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijet 
 

P R O G R A M 
Javnih potreba  u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2019. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 550-01/19-01/27, Urbroj:2155/01-01-
19-2. 

Ad 9/ 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 

GRADA OMIŠA ZA 2019. GODINU 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2019. 
godinu, te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Mateo Pezo, viši stručni suradnik za sport izvijestio je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Ivan Puljiz – košarkaši imaju realne šanse za ući u viši rang natjecanja, ima li se namjera kroz 
rebalans proračuna njima značajno podignuti sredstva, ili je stav da nismo spremni za tu ligu? 
 
Gradonačelnik – o tome žele li ići u viši rang natjecanja će odlučiti uprava kluba. Ako budu išli 
u viši rang, mi moramo vidjeti koliko bi to sredstava grad trebao izdvajati. Tada bi to bila 
putovanja po cijeloj Hrvatskoj i to bi zahtijevalo značajno veća sredstva. Svakako bi to morali 
razmotriti i vidjeti koliko mi možemo financirati. 
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Naravno da podržava da svaki naš klub ide u viši rang natjecanja, no tada se dogodi da se 
dovode igrači sa strane, upitne kvalitete, time se koči razvoj naše djece u omladinskom 
pogonu…. Klub treba donijeti odluku je li to pametno ili ne. 
 
Zvonko Močić – nama je važno da imamo kvalitetan omladinski pogon i masovnost. 
 
Denis Dujmović – planira li se neki prostor za dječje igralište od Gata do Zvečanja? 
 
Mateo Pezo – u pripremi smo projektne dokumentacije za dječje igralište u Naklicama, u 
Tugarima je napravljeno dječje igralište, u Kostanju planiramo veći projekt financiran iz EU 
projekata, uredili smo igralište u Gatima, na Slimenu. 
  
Gradonačelnik – nama je u planu da svako mjesto ima adekvatno dječje igralište, pa poziva 
mjesne odbore predlože lokacije koje su imovinsko pravno „čiste“ , to bi nam vrlo pomoglo. 
 
Tomislav Bartulović – jesu li planirana sredstva za sportske udruge koje djeluju u mjesnim 
odborima, da bi se iz tih sredstava financirali malonogometni klubovi koji igraju u omiškoj 
ligi… (jer oni nemaju žiro račune). 
 
Mateo Pezo – radi se o sportskoj udruzi Savez malog nogometa Omiš koju mi financiramo u 
iznosu od 15.000,00 plus sve troškove održavanja sportskog objekta (struja, voda, 
svlačionice…). Kroz stavku ostalo ostavljena su sredstva da svaka udruga iz mjesnih odbora 
može podnijeti zahtjev za sufinanciranje bilo kojih troškova rekreacije (potpore male 
vrijednosti od 3.000,000 kuna). 
 
Denis Dujmović – je li udruga sportskih rekreativaca Blato n/C podnijela zahtjev za 
sufinanciranje? 
 
Mateo Pezo – nije u ovoj godini. 
 
Mijo Mimica – predsjednik bilo kojeg sportskog kluba mora odvojiti svoje vrijeme i svoje 
novce za rad kluba. On nije menadžer nego na žalost „prosjak“ koji traži nove no ne može ih 
dobiti. Čast je biti predsjednik kluba, ali i velika obaveza. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 14  glasova ZA donijet 
 

P R O G R A M 
Javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2019. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 620-01/19-01/08,  Urbroj: 2155/01-
01-19-02. 
 
 
Završeno u 11.15 sati 
 
VODITELJICA ZAPISNIKA                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ružica Jerčić                                                                                Zvonko Močić, dr.med. 


