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           REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD OMIŠ 
                  Gradsko vijeće 
Klasa: 021-05/17-01/04 
Urbroj: 2155/01-01-19-17 
Omiš, 21. ožujka  2019.g 

 
Z A P I S N I K 

o radu 17.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
održane 21. ožujka 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I 

 
Započeto u  18.30 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. Mijo Mimica, oec.  
9. Ivan Bogdanović. mag.edu.hist.et.phil. 
10. Tomislav Bartulović 
11. Suzana Gojsalić, mag.iur. 
12. Denis Dujmović, ing.građ. 
13. Ivan Puljiz 
14. Zdravka Šodan 

 
NENAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 
1. Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur. 
2. Josip Banović, dr.med. 
3. 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 
4. Lidija Pavković, dipl.iur., pročelnica ureda gradonačelnika 
5. Zora Lelas Ković, dipl.oec. privremena pročelnica komunalnog odjela 
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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. Katarina Pupačić, dipl.oec. viša stručna suradnica za gospodarstvo 

 
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   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika o radu  16.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
2. Vijećnički upiti 
3. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o komunalnom prijevozu putnika u javnom 

linijskom cestovnom prometu na području Grada Omiša 
4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti o prihvaćanju zamolbe MO Kostanje  
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Omiša 
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Omiša  
8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2018.g. 
9. Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2018. godinu 
10. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada , troškovima uklanjanja i provedbi 

mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada 
Omiša u 2018. 

11. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na 
području Grada  Omiša za 2019.g. 

12. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. 
 

Ad 1/ 
USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA 

 
Na tekst nacrta zapisnika o radu 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša nije bilo 
primjedbi. 
Predsjedavatelj je nacrt zapisnika dao na glasovanje, potom je utvrđeno da jednoglasno sa 
14 glasova ZA usvojen Zapisnik o radu 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša. 
 

Ad 2/ 
VIJEĆNIČKI UPITI 

 
Mijo Mimica – klub vijećnika HDZ je zatražio sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća 
vezano za Peovicu – odgovor (mail) kojega smo dobili od direktora Peovice  nema veze s 
onim što smo mi tražili, znamo da je  direktor bolestan, ali ima netko tko ga može zamijeniti, 
doći na sjednicu i obrazložiti nam ono što budemo pitali. 
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Gradonačelnik – s direktorom je dogovorio da će  sjednica biti održana iza 10.travnja, jer 
direktor će  najbolje znati objasniti  (napraviti će prezentaciju) odnosno odgovoriti na pitanja 
vijećnika. 
 
Mijo Mimica – traži da se dostave podaci o bilancama Peovice od 2014. godine do 2018. 
godine, koliko je djelatnika u Peovici zaposleno  od  6. mjeseca 2013. godine do danas  
(što za stalno što povremeno) , koliko Peovica ima vozila , koliko je kreditno opterećena, bilo 
leasingom bilo s vozilima. 
 
Denis Dujmović - nastavno na tematsku sjednicu gradskog vijeća koju su sazvali oporbeni 
vijećnici HDZ-a, HDS-a i HSP-a, a koja nije održana zbog nedolaska predstavnika Hrvatskih 
cesta Vi predsjedniče na 10. sjednici ste rekli sljedeće: 
Naš poziv Hrvatskim cestama za održavanje tematske sjednice stalno stoji i svako malo ćemo 
ih nastaviti pozivati ! 
Postavljamo Vam stoga pitanje: jeste li do danas ponovili poziv predstavnicima Hrvatskih 
cesta da se udostoje nazočiti tematskoj sjednici koju smo sazvali ? 
Ako to niste zahtijevamo od Vas da to učinite! 
 
Zvonko Močić – učiniti ćemo to, poslati ćemo ponovni poziv Hrvatskim cestama za 
održavanje tematske sjednice. 
 
Tomislav Bartulović – MO Blato n/C je odavno uputio dopis komunalnom odjelu kojim se 
traži izmještanje kontejnera iz dvorišta škole – do danas nismo dobili nikakav odgovor niti su 
kontejneri premješteni. MO ima prijedlog nove lokacije koja bi bila adekvatna. 
 
Ivan Bartulović –  krajem prošle godine održali smo sastanak s predstavnicima MO i 
dogovorili smo da će MO predložiti novu prihvatljivu lokaciju kontejnera, a sve u dogovoru s 
Peovicom. 
 
Gradonačelnik – neka MO dostavi pisani prijedlog nove lokacije za kontejnere. 

 
Vijećnica Suzana Gojsalić dostavila je pisani upit  za Peovicu d.o.o. Omiš -  te zatražila pisani 
odgovor: 
Zašto je, po kojem pravnom osnovu i s kojom svrhom došlo do drastičnog poskupljenja 
usluga odvoza smeća u Kostanju, koje točno usluge iz predmetnih računa mještani Kostanja 
plaćaju, te koje usluge unutar ispostavljenih računa od Peovice dobivaju? Unaprijed moramo 
upozoriti da paušalno navođenje članaka 18,19 i 20 Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom (Narodne novine 94/2013, 73/2017), Uredbe o gospodarenju komunalnim 
otpadom (Narodne novine 20/2017) te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada Grada Omiša (Službeni glasnik Grada 
Omiša 1/2018.) nisu odgovor kakvom se nadamo, budući je te odredbe trebalo primijeniti na 
svaki konkretan slučaj što ovom prilikom nije napravljeno. 
Obzirom da su u svim navedenim propisima decidirano navedene obveze davatelja usluge, 
traži se pisano obrazloženje koje konkretno Peovica usluge pruža u Kostanju, koji su točno 
parametri uzeti u obzir prilikom obračuna količine predanog miješanog komunalnog otpada, 
budući razmjerno istom, a sukladno naprijed navedenoj Odluci Grada Omiša se obračunava 
cijena usluga Peovica d.o.o.? 
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Odluka koju je Peovica donijela izgleda kao slijepo kopiranje Zakona vođeno parolom „ako 
prođe prođe“. 
Budući da se plaća tzv. minimalna javna usluga, odnosno paušal, zanima ih što se iz toga 
točno dobiva, odnosno o kojoj se vrsti, cijeni i količini  javne usluge radi ( a sukladno st. 1. čl. 
9. Zakona o zaštiti potrošača).Životno je nerealno, nelogično i u najmanju ruku bezobrazno, 
da mještani Kostanja, koji imaju za to mogućnosti, te realno i racionalno gospodare vlastitim 
otpadom uglavnom ga kompostirajući u vlastitom aranžmanu, plaćaju račune u istom iznosu 
kao građani Omiša. 
Budući usluga koju Peovica pruža mještanima Kostanja ni približno nije slična uslugama koje 
pruža u Omišu (broj kontejnera se u Kostanju može nabrojati na prste dvije ruke, neki 
zaseoci su kilometrima udaljeni od prvog kontejnera, kanti za smeće uopće nema…), te je i 
račune sukladno naprijed navedenom trebalo prilagoditi uslugama koje se isporučuju. 
Također naglašava da su predstavnici Peovice pozvani od strane MO Kostanje da na ovu 
temu, a na koji je odgovoreno da predstavnici Peovice nisu u mogućnosti odazvati se na 
sastanak stanovnika Kostanja jer su organizirane edukacijske radionice dana 1.3.2019. u OŠ 
1.listopada 1942. Čišla, a da će termin sastanka javiti naknadno. Nakon edukacije u OŠ 
obaviti će se i posjet dječjim vrtićima Tugare, Gata i Kučiće.  
Budući da je ovakav odgovor krajnje neozbiljan, neprofesionalan  i nedostojan ustanove koju 
predstavljaju, vijećnica traži da se svima pojasni na koju temu su konkretne radionice 
odrađene, tko je točno znao za održavanje istih te za termine održavanja, te smatra li 
Peovica da račune plaćaju isključivo i samo polaznici Dječjih vrtića i Osnovnih škola, pa je 
zbog toga trebalo održati radionice njima, a ne ostalim mještanima, ili za to postoji neki 
drugi, nama nepoznat razlog? 
 
Suzana Gojsalić -  traži da se dostavi ukupan iznos sredstava koje je Grad Omiš povukao iz  
Europskih fondova od 2013. godine do danas – pisani odgovor. 
 
Vijećnik Denis Dujmović dostavio je slijedeće upite u pisanom obliku ,te na njih zatražio 
pisani odgovor: 
Za Vodovod d.d. Omiš          
                                                                    
A) GUBICI U VODOVODNOJ MREŽI 
U odgovoru koji ste nam dostavili na naš vijećnički upit vezan za gubitke u vodoopskrbnom 
sustavu pod nadzorom Vodovoda d.o.o. naveli ste da je vaša studija pokazala da gubici u 
sustavu  s kojim upravljate nema takav financijski učinak  na poslovanje društva kao u nekim 
drugim sustavima.  
Molimo Vas da nam to objasnite ? 
S druge strane naveli ste da se realizacijom projekta upravljačkog sustava kontrole i 
smanjenja gubitaka  predviđa smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu na razinu 30% 
ukupno zahvaćene vode. 
Naveli ste da je vrijednost projekta cca 15,6 miliona kuna koji se planira realizirati u 
četverogodišnjem razdoblju, te da do kraja 2018. godine planirate utrošiti 2 miliona kuna. 
Dali je počela realizacija ovog projekta ? 
 
B) SUSTAV PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA I SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE 
S PODRUČJA AGLOMERACIJE OMIŠ 
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Molimo Vas da nam ukratko prezentirate ovaj projekt (što je sve uključeno u njega), njegovu 
vrijednost, te nam odgovorite kada  u kojoj je fazi priprema projektne dokumentacije, kada 
bi se taj projekt mogao aplicirati za natječaj izvođenja, odnosno kada bi isti mogao krenuti u 
realizaciju ? 
Koji su ostali projekti na području Grada Omiša za koje se planira pripremiti ili se priprema 
projektno-planska dokumentacija kao preduvjet za javljanje za naredni aplikacijski paket 
(nakon ovog na kojem sada radite) ? 
Za koje je ruralne dijelove grada napravljano koncepcijsko rješenje ? 
 
C) SUSTAV ODVODNJE NA PODRUČJU STARE GRADSKE JEZGRE  
Budući da još nismo dobili odgovor ( postavili smo ga u sklopu nedavno postavljenih pitanja 
u smislu stanja postojećeg sustava odvodnje grada Omiša), za sustav odvodnje stare gradske 
jezgre, molim vas da nam u tom smislu date odgovor i predočite nalaz kontrole ispravnosti 
kojim je obrađen upravo taj dio sustava ? 
Ako nije kada ga planirate napraviti ? 
 
D) HIDRANTSKI ZASUN (PRIKLJUČAK) U MJESNIM ODBORIMA U SVRHU PROTUPOŽARNE 
ZAŠTITE   
Već dvije godine kroz izvješće vatrogasne zajednice Grada Omiša postavljeno je pitanje 
potrebe za hidrantima u mjestima i vodovodnoj mreži koji iste nemaju. 
Koliko mjesta i mjesnih odbora ne posjeduje hidrante za napajanje vatrogasnih vozila i 
gašenja u slučaju nužde, odnosno požara ? 
 
TEMATSKA SJEDNICA – HRVATSKE CESTE 
Nikada u stručnom i političkom smislu ovaj klub neće odustati od cjelovitog i u prometnom 
smislu potpuno logičnog čvora Zakučac buduće Obilaznice Omiša i njenog napredovanja u 
budućnosti prema gradu Splitu, niti ćemo ikada reći da za izgradnju zaobilaznice Gata-
Zvečanje nema novca u proračunu Hrvatskih cesta jer to naprosto ne stoji. Nikada nam 
opravdane cestovne koridore i  kvalitetna rješenja po prioritetu neće ugrožavati interesi 
nižeg reda. 
Šutnja u  tom smislu za nas je poraz. 
Kao što znate raspisan je natječaj za privođenje Obilaznice Omiša prometnoj svrsi te će ona 
konačno biti spojena s državnom cestom D70. 
Realizacijom ovog dijela trase s tunelom Komorjak, te izgradnjom mosta Cetina zaživjeti će  
gore navedeni čvor, a time Hrvatske ceste priznaju svoju projektantsku grešku. Obilaznica 
Omiša bez cjelovitog čvora (o kojem smo sve rekli i na koji smo upozorili) promašeno je 
prometno rješenje, a interesno i stručno gledajući budući prometni tok i funkcioniranje 
prometa za Grad Omiš u cjelini za nas je nedopustivo. 
Prije svega da tragedija bude još veća čudi nas indiferentnost koju po ovom pitanju pokazuje 
većina gradskih vijećnika, a i sam Gradonačelnik.  
 
Denis Dujmović – vjetropark Komorjak – jesu li poslani računi za komunalnu naknadu, koliki 
je to iznos? 
 
Gradonačelnik – računi još nisu poslani jer je vjetropark  u probnom radu, a svakako će biti 
ispostavljen račun kada za to dođe vrijeme. 
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Zora Lelas Ković- računi prema novoj Odluci još nisu išli, a izračun za vjetroprak će provjeriti s 
kolegama u odjelu. 
 
Ivan Puljiz – gđa. Ana Vukasović, vlasnica objekta  na JPP -  desna obala Cetine  - je uputila 
pitanje – kada je prije 5 godina zakupila JPP bilo joj je obećano da će tu biti napravljena 
kanalizacija i da će taj problem rješavati Grad. Svih tih 5 godina je ona sama o svom trošku 
rješavala problem kanalizacije, a sada joj je rečeno da Grad tu nema interesa graditi 
kanalizaciju jer ta lokacija nije zaživila kako se očekivalo. Ove godine joj je korištenje JPP 
poksupjelo za 40%, a o svom trošku mora odvoziti otpad? Jesu li sve javne površine 
poskupjele ili samo ta lokacija? – taži pisani odgovor. 
 
Zora Lelas Ković – nije točno da je obećana izgradnja kanalizacije na toj lokaciji jer je tamo i 
nije moguće napraviti. Napravljena je odvodnja prema prilikama koje su bile moguće sa 
upojnom jamom. Do začepljenja te odvodnje došlo je za vrijeme dok su oni koristili tu 
lokaciju, te se ni na koji način ne može kriviti Grad Omiš za tu situaciju. Do poskupljena cijene 
za tu lokaciju došlo je iz razloga što je prvotno, prije 3 godine  lokacija bila namijenjena za 
prodaju sladoleda da bi je korisnici lokacije proširili sa prodajom palačinki. Dakle povećali 
smo površinu korištenja i iz toga razloga je cijena povećana. 
 
Ivan Puljiz – pitanje za TV Jadran – zašto u Omiškoj kronici nikada nema oporbe? 
 
Predstavnici TV Jadran – uputiti će upit urednicima. 
 
Ivan Bogdanović – u kojoj je fazi sudski spor oko gradskog prostora  - caffe bara u Podgrađu? 
 
Gradonačelnik – nedavno smo dobili presudu u našu korist, pitanje je hoće li ići žalba na tu 
presudu na viši instancu, pa ćemo vidjeti. 
 
Zvonko Močić – čim presuda bude pravomoćna ići će iseljenje, ovrha… 
 
Denis Dujmović – što je sa idejom iz 2013. godine da će se sjednice Gradskog vijeća snimati 
preko  live stream- a?  
Monografija omiške bojne – oporbeni vijećnici smatraju da bi Odbor koji je raspušten trebalo 
ponovno oformiti, jer je za budućnost naše djece važno da se zna važnost sudjelovanja 
Omiške bojne u Domovinskom ratu. 
 
Gradonačelnik – podržava inicijativu da se ponovno oformi Odbor i nastavi sa radom na 
monografiji. 
 
Mijo Mimica – puno građana iz centra grada i Brzeta pitaju zašto nitko ne reagira na to što se 
u more bacaju kolpa morta i bespravno rade mulići… Također stanovnici Slavinja i Brzeta 
traže da im se postave moloci . 
Građani pitaju zašto je gradonačelnik ukinuo dan (utorak ili četvrtak) za primanje građana, 
radi li se tu o demokraciji ili diktaturi? 
 
Gradonačelnik – nije u pitanju nikakva diktatura, i dalje prima stranke koje dođu u ured, no 
većina stranaka traži ili socijalnu pomoć ili traže zaposlenje za nekoga iz obitelji. Za takve 
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probleme postoje odjeli, stručne službe, a i pismenim putem se građani uvijek mogu obratiti 
za bilo koji problem. 
 
Mijo Mimica – hoće li ove godine biti zaposleni ljudi na javnim radovima?  
Ako budu, svakako trebaju biti raspoređeni po svim mjesnim odborima da bi mogli raditi na 
čišćenju, uređenju okoliša za pripremu  turističke sezone. 
 
Tomislav Bartulović – zaposlenici na javnim radovima trebaju također doći i u  druge mjesne 
odbore, npr. i u Blatu n/C ima plaža, turista…. a ne samo u priobalju. 
 
Mate Sovulj – najveći je problem što je većina ljudi zaposlena u javnim radovima s područja 
užeg centra grada, pa kada bismo ih htjeli poslati na rad npr. u Pisak, Mimice, Marušiće…oni 
nemaju prijevoz, pa se snalazimo na razne načine…. Bilo bi idealno kada bi se na natječaj 
javili ljudi ih tih mjesnih odbora, pa bi onda mogli i raditi na tom području. 
 

Ad 3/ 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O SKLAPANJU UGOVORA O KOMUNALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA U 

JAVNOM LINIJSKOM CESTOVNOM PROMETU NA PODRUČJU GRADA OMIŠA 
 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o komunalnom prijevozu 
putnika u javnom linijskom cestovnom prometu na području Grada Omiša, 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 predstavnici Prometa d.d. 
Split, gospodin Darko Čavar i gospodin Ante Zovko izvijestili su u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Gradonačelnik – što ako neka JLS ne potpiše ugovor s Prometom, znači li to da Promet na 
tom području neće vršiti uslugu prijevoza? Npr. ako Općina Dugi Rat ne potiše ugovor, hoće 
promet voziti liniju Split – Omiš? 
Sada imamo vozni red koji je na snazi,  a ukoliko bismo u budućnosti htjeli smanjiti ili 
povećati broj polazaka za Split,   hoće li  biti moguća izmjena voznoga reda? 
Kada će doći novi autobusi? 
Jeste li za liniju Omiš – Split – linija 60 – u izračun uzimali solo i zglobni autobus? 
 
Darko Čavar  - ona JLS s kojom se potpiše ugovor, na njenom će se području linije voziti, a u 
slučaju da npr. Dugi Rat ne potpiše ugovor, tada autobusi vjerojatno neće stajati u Dugom 
Ratu. 
Ante Zovko – sva prava i obveze definiramo kroz ovaj ugovor, dakle vozni red će biti moguće 
drugačije ugovoriti ako za to bude potrebe. Obračun će se raditi svaka 3 mjeseca, JLS je ta 
koja kreira vrstu usluge, a Promet dogovorenu uslugu naplaćuje. 
 
Ivan Bartulović – je li mi, kao JLS kreiramo i to koje veličine autobus će na kojoj liniji voziti? 
Jer mi imamo zagoru za koje linije nemamo potrebu za velikim autobusima nego za manjima. 
 
Darko Čavar -  već radimo na tome da se otvaraju terminali na Dugopolju i Muću da bi 
prijevoz bio što jeftiniji, odnosno manji keoficijent. Na te terminale će dolaziti veliki autobusi, 
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a tamo gdje je manje putnika prevoziti će se kombi vozilima. Problem je što za sada nemamo 
kombi autobusa, ali u planu je da ih nabavimo. 
Novi autobusi trebaju doći kroz 8. mjesec. – 20 solo autobusa, 14 zglobnih i dio preko ITUa je 
10 zglobnih i 8 podnih autobusa. 
Za liniju 60 smo u plan izračuna uzeli ono što se najčešće koristi a to je zglobni autobus.  
No u stvarnim obračunima će to biti točno onako kao se je vozilo, odnosno točno ćemo znati 
koliko se puta na toj liniji  vozilo zglobnim, a koliko solo autobusom i tako će biti obračunato, 
dakle po stvarnom stanju. 
 
Denis Dujmović – ovim ugovorom se pokriva područje na kojem Promet trenutno vrši 
prijevoz putnika. Više puta smo postavljali pitanje da li postoji potreba uvođenja linija od 
Ravnica prema Baškoj vodi, a da bismo omogućili građanima da imaju konkurenciju odnosno 
mogućnost odabira između više prijevoznika? 
Zašto je cijena karte (Split – Omiš)  u autobusu 21 kn, a kupljena u bloku je 17 kn? 
 
Gradonačelnik – na tom području već prometuje nekoliko prijevoznika, pa smatra da nema 
potrebe da te linije vozi i Promet Split. 
 
Darko Čavar – da se nas pita cijena u vozilu bi bila i 50 kn samo da bi smo spriječili to da 
vozači prodaju karte, odnosno da ih rasteretimo, da ne budu kondukteri.  
Ljudi nisu niti znali da se na kioscima TISK-a mogu kupiti Prometove karte jeftinije nego u 
vozilu. Sustavom tiketinga ćemo nuditi i beskontaktno plaćanje, odnosno sve ono što i 
moderna Europa nudi. 
Primjenom novog tarifnog modela cijene karata bi trebale pojeftiniti. 
 
Zdravka Šodan – što je sa učenicima i studentima? Postoji li mogućnost da učenicima bude 
besplatan prijevoz kao što to imaju s prijevoznikom Dalmatinac? 
 
Darko Čavar – za učenike i studente ide model sufinanciranja mjesečnih karata od strane 
Ministarstva i JLS kao i do sada i oni će plaćati mjesečnu kartu kao i do sada. 
Potpisivanjem ovog ugovora Promet Split više  neće mjesečno ispostavljati račun za naknadu 
subvencije. Da bi učenici imali besplatan prijevoz, Grad Omiš bi trebao plaćati veću 
subvenciju, odnosno platiti razliku do pune cijene karte Prometu (Ministarstvo plaća 75% 
cijene). 
 
Đeki Stanić – sugestija na tekst Ugovora – članak 33. stavak 8 Zakona prijevozu putnika u 
cestovnom prometu predviđa rok ugovaranja do  godina, a ovaj prijedlog Ugovora  Prometa 
je do 31.12.2028. godine što je puno duže? 
Metodologija obračuna koja se provlači kroz cijeli Ugovor (a koja je sada aproksimativna) će 
doći u pitanje u trenutku kada se implementira tiketing. Tada ćemo dobiti stvarno stanje 
broja putnika i kilometara. Znači li to da će se tada prilog br. 4 mijenjati, ili to treba posebno 
ugraditi u jedan od stavaka npr. čl 12 ? 
 
Darko Čavar – to pitanje smo i mi postavili Ministarstvu i njihov stav je da koliko traje vrijeme 
projekta toliko je i trajanje  ugovora. Metodologija obračuna se može mijenjati jer će tiketing 
pokazati pravo stanje prihoda i rashoda. 
Mijo Mimica – jesu li naručeni novi autobusi ili su za Promet novi, a inače polovni? 
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Ante Zovko – kupljeni su novi autobusi marke Mercedes i MAN. Iduće godine u ovo vrijeme 
najstariji autobus u Prometu će biti 2007. godište. 
 
Mijo Mimica – mi smo ovdje dovedeni pred gotov čin, i ovaj dokument jednostavno moramo 
prihvatiti u dobroj vjeri da će to biti korisno za Grad Omiš. 
Promet Split je u zadnje 23 godine nekoliko puta odlazio sa ovog područja i vraćao se,  
ad hoch je prekidao ugovore…. Iz ovog ugovora se ne vidi kako Grad Omiš može izaći iz 
ugovornog odnosa odnosno kako možemo promijeniti kondicije ugovora. Grad Omiš prema 
ovom prijedlogu Ugovora nema puno manevra. 
 
Ante Zovko – članak 39. regulira raskid Ugovora. Ukoliko Grad Omiš nije zadovoljan s 
uslugom Prometa Split, zatražiti će raskid. 
 
Darko Čavar – sastavni dio Ugovora je i tablica gdje JLS ocjenjuje Promet Split i ukoliko mi, 
temeljem Vaših zahtjeva, ne budemo udovoljavali, Grad Omiš ima pravo tražiti raskid 
ugovora.          
 
Đeki Stanić -  predlaže da se briše. točka 2.  iz članka 39. 
 
Darko Čavar -  Grad Omiš kao suvlasnik Prometa Split treba voditi računa tko će koristiti 
autobusna stajališta na području JLS .Promet ima 9 milijuna kuna je gubitka  na račun dva 
privatna prijevoznika.   Općina Podstrana npr. će strogo kažnjavati svako stajanje drugih 
prijevoznika, oni će voditi brigu o tome.    Autobusne stanice su napravljene za javni 
komunalni prijevoz  pa i na državnoj cesti.                                                         
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 13 glasova ZA donijet  
 

Z A K LJ U Č A K 
o sklapanju Ugovora o komunalnom prijevozu putnika u javnom linijskom cestovnom 

prometu na području Grada Omiša 
 

1. Utvrđuje se potreba za zaključivanjem ugovora odnosa za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza putnika u javnom linijskom cestovnom prometu na području 
Grada Omiša, a u obliku i sadržaju u kakvom prileži prijedlogu Promet d.o.o. Split br. 
344/2/19 od 12. ožujka 2019.g. i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

2. Za realizaciju Ugovora iz t.1. ovog Zaključka osiguravaju se financijska sredstva na 
teret odgovarajuće stavke proračuna Grada Omiša. 

3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša na zaključivanje predmetnog Ugovora. 
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku 

Grada Omiša. 
Ad 4/ 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI O  
PRIHVAĆANJU ZAMOLBE MO KOSTANJE 
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Gradonačelnik je dostavio prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti o prihvaćanju zamolbe 
MO Kostanje, 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 nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj 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 
I 

Gradsko vijeće Grada Omiša daje suglasnost na Zaključak Gradonačelnika Grada Omiša o 
prihvaćanju zamolbe Mjesnog odbora Kostanje od 14. ožujka 2019.g. kojom se traži pomoć u 
podmirenju troškova naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, komunalnog 
doprinosa i vodnog doprinosa, obiteljske kuće Ljubice Dujmović iz Kostanja u obliku i 
sadržaju kakav prileži ovom Zaključku pod Klasa:402-08/19-01/132, Urbroj:2155/01-02-19-03 
od 15. ožujka 2019.g. 

II. 
Ovaj Zaključak se zajedno s aktom iz t. 1. istog objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša. 
 

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u Službenom Glasniku Grada Omiša. 
 

Ad 5/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, te 
predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima. 
Zora Lelas Ković, privremena pročelnica, izvijestila je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Denis Dujmović – zašto Grad Omiš dva puta godišnje šalje uplatnice za komunalnu naknadu, 
a npr. Grad Split kvartalno? 
 
Zora Lelas Ković – zato što je tako propisano u Odluci, a dok je prijedlog Odluke bio na 
internetskoj stranici Grada za savjetovanje sa javnošću, nije bilo primjedbi niti prijedloga 
građana vezano za to. 
Također imamo puno obveznika sa manjim mjesečnim iznosima pa je stoga bilo 
ekonomičnije (radi troškova otpreme) slati uplatnice 2 puta godišnje. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje, potom je 
utvrđeno da je jednoglasno sa  12 glasova ZA donijeta 

O D L U K A 
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-03/18-01/07, Urbroj: 
2155/01/01/19-4. 
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Ad 6/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU  

U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA OMIŠA 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Omiša, 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 sudjelovali su: 
 
Mijo Mimica – čl. 5.  - ne može biti ovakav kako je predloženo -  plaćanje PDV-a  je propisano 
Zakonom o PDV-u, a ne da to propisuje Grad Omiš. Članak 5. treba brisati. 
 
Predlagatelj je prihvatio prijedlog vijećnika Mimice, te će se članak 5. brisati. 
 
Mijo Mimica – je li prema ovoj Odluci moguće da npr. sutra Radmanove mlinice, kamp 
Galeb… mogu ići u direktnu pogodbu za produženje zakupa? 
 
Zora Lelas Ković – to je malo dublje pravno pitanje zato što je pitanje da li Radmanove 
mlinice i auto kamp odgovaraju definiciji poslovnog prostora iz Zakona o zakupu poslovnog 
prostora. Naime, Zakon o zakupu poslovnog prostora poslovni prostor definira kao prostoriju  
ili zgradu, a ovdje se radi o lokalitetu. Trenutno analiziramo zakonsku regulativu i onda ćemo 
predložiti Gradskom vijeću na koji način ćemo to regulirati. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA  i 1 glasom PROTIV donijeta 
 

O D L U K A 
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:372-01/19-01/12, Urbroj:2155/01-
01-19-2. 

Ad 7/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE  

O KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA OMIŠA 
 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kupoprodaji 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Omiša, 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 
Je utvrđeno da je jednoglasno sa 12 glasova ZA donijeta 
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O D L U K A 
o izmjeni i dopuni Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Omiša 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:372-01/19-01/13, Urbroj:2155/01-01-
19-2. 

 
Ad 8/ 

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU FESTIVALA DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ 
 

Festival dalmatinskih klapa Omiš je dostavio Izvješće o radu i financijskom poslovanju 
Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2018. godinu, te predložio Gradskom vijeću njegovo 
prihvaćanje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Mijo Stanić, ravnatelj FDK Omiš izvijestio je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Mijo Mimica – ravnatelj je ostao dužan dostaviti podatke još od prošlogodišnjeg Izvješća i 
neozbiljno je što to nije učinio. 
Budući da je gradonačelnik predsjednik Festivalskog vijeća pa ga pita stoji li iza ovog Izvješća? 
Dogodila se je greška u financijskom izvješću u rubrici KONTROLNI BROJ stoji 168.823.667,83 
– bilo bi fantastično da je to prihod Festivala ali nije…. To treba ispraviti. 
 
Gradonačelnik – naravno da stoji iza ovog financijskog izvješća, radi se o službenom 
financijskom izvješću. 
 
Denis Dujmović – kolika je okvirna cijena sanacije kuće festivala? 
 
Mijo Stanić – projekt koji je apliciran na natječaj EU ne obuhvaća sanaciju kuće festivala, 
nego izradu projektne dokumentacije do građevinske dozvole. U ovome trenutku ne može 
reći koliko bi koštala  sama sanacija. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA  glasova donijet 
 

Z A K LJ U Č A K 
1. Grad Omiš kao osnivač javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš ovim prihvaća     
     Izvješće o radu i financijskom poslovanju Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2018g. u  
     obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku dostavljenom od ustanove dana 13.3.2019. 
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu slijedećeg dana nakon dana objave u Službenom glasniku  
    Grada Omiša. 
 

Ad 9/ 
IZVJEŠĆE O RADU VLASTITOG POGONA GRADA OMIŠA ZA 2018. GODINU 

 
Gradonačelnik je dostavio Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 208.godinu te 
predložio Gradskom vijeću njegovo prihvaćanje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Mate Sovulj, upravitelj Vlastitog pogona izvijestio je u ovom predmetu. 
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U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Mijo Mimica – ovo je Izvješće dobro, Vlastiti pogon dobro radi, sada se vidi koliko je dobro 
što je Vlastiti pogon osnovan. 1996.godine je Proračun Grada Omiša bio toliki koliki je danas 
prihod Vlastitog pogona. 
 
Denis Dujmović – koliki je ukupni rashod sportske dvorane Ribnjak? 
 
Mate Sovulj – 94.000,00 je utrošak električne energije i lož ulje. Trebalo bi još tome dodati i 
plaće 4 djelatnika to je cca 300.000,00 plus sredstva za čišćenje i neki ostali sitniji troškovi – 
to bi bilo ukupno cca 500.000,00 kuna. 
Slijedeće godine očekujemo i dodati prihod u dvorani od iznajmljivanja prostora za fitnes oko 
150.000,00 tako da bismo sa sportskom dvoranom bili na nuli. 
 
Nakon zaključenja rasprave, predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je 
utvrđeno da je jednoglasno sa 13 glasova ZA donijet 
 

Z A K LJ U Č A K 
po Izvješću o radu Vlastitog pogona 

Prihvaća se Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2018. godinu, oznake 
Klasa:363-01/19-01/53, Ur. broj:2155/01-06/01-19-1. 

 
Ad 10/ 

IZVJEŠĆE O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA, TROŠKOVIMA  
UKLANJANJA I PROVEDBI MJERA ZA SPRJEČAVANJE I UKLANJANJE NEPROPISNO ODBAČENOG 

NA PODRUČJU GRADA OMIŠA U 2018.G. 
 
Gradonačelnik je  dostavio Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 
uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog na području 
Grada Omiša u 2018.g. te predložio Gradskom vijeću njegovo prihvaćanje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Zorica Terzić, voditeljica odsjeka za komunalno redarstvo,  javne površine i zakup, 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 as 11 glasova ZA donijet 
 

Z A K L J U Č A K  
po Izvješću o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi 
mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Omiša 

u 2018. godini 
 

1. Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 
uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog 
otpada na području Grada Omiša u 2018. godini 
 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Omiša. 
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Ad 11/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O PROVEDBI POSEBNIH  MJERA   

SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA ZA 2019.G.                                          
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja 
odbacivanja otpada na području Grada Omiša za 2018. godine, te predložio Gradskom vijeću 
njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Zorica Terzić, voditeljica odsjeka za komunalno redarstvo, javne površine i zakup izvijestila je 
u ovom programu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 11 glasova ZA donijeta 
 

O D L U K A 
o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području  

Grada Omiša za 2019.g. 
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/19-01/141, Urbroj:2155/01-01-
19-01. 
 

Ad 12/ 
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2018.G. 

 
Gradonačelnik je dostavio Izvješće o radu gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj - 
prosinac 2018. g., te predložio Gradskom vijeću njegovo prihvaćanje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je Izvješće dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijet  
 

Z A K LJ U Č AK 
po Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj – prosinac 2018. 

 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj - prosinac 
    2018. godine. 
2. Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Omiša. 
 
 
 
 
Završeno u 20.40. sati 
 
VODITELJICA ZAPISNIKA                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ružica Jerčić                                                                                Zvonko Močić, dr.med. 
 


