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           REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD OMIŠ 
Gradsko vijeće 
Klasa: 021-05/17-01/04 
Urbroj: 2155/01-01-19-19 
Omiš, 28. svibnja  2019.g 

 
Z A P I S N I K 

o radu 19.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
održane 28. svibnja 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. Nikola Tijardović, bacc.fizio. 
3. Simona Jurjević, dipl.uč. 
4. Sanja Ilić, prof. 
5. Tonći Stanić 
6. Ivan Medić, dipl.ing. 
7. Ana Generalić, prof. 
8. Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur. 
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. Jure Šaban Stanić, prof. 
2. Josip Banović, dr.med. 

 
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 gradonačelnik 
5. Mate Sovulj, dipl.ing, upravitelj Vlastitog pogona 
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6. Đeki Stanić, dipl.iur., pročelnik UO za gospodarstvo i društvene djelatnosti 
7. Meri Smailagić, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo 
8. Neno Mimica, dipl.ing. stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu 
9. Mate Ribičić, str.spec.javne uprave, voditelj odsjeka za urbanizam i prostorno 

uređenje 
10. Zorica Terzić, dipl.iur. voditeljica odsjeka za komunalno redarstvo JPP i zakup 
11. Kristina Jajić Vukasović, bacc.ing. viši referent za prostorno planiranje. 
12. Leonardo Ljubičić, dipl.oec. direktor Peovica d.d. 
13. Matko Kovačević, dipl.ing. direktor Vodovod d.o.o. Omiš 

 
d n e v n i   r e d 

1. Usvajanje zapisnika o radu  18.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
2. Vijećnički upiti 
3. Prijedlog Odluke o donošenju UPU MLIJA-BORAK 
4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2018. 
5. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2019.godinu 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 

2019. godine 
7. Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018.- Grada Omiša 
8. Izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture 
9. Prijedlog Izmjena Odluke o komunalnoj naknadi   
10. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u Blatu n/C 
11. Prijedlog za sklapanje Dodatka 1. Ugovora o izvanrednom i privremenom obavljanju 

komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom linijskom cestovnom prometu na 
području Grada Omiša 

12. Prijedlog Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 
2019. 

13. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini na području Grada Omiša 

14. Prijedlog za davanje suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Omiš  
15. Prijedlog za davanje suglasnosti na tekst Odluke o iznosu participacije i cijeni 

obrazovanja za školsku godinu 2019./2020. u Osnovnoj glazbenoj školi Lovro pl. 
Matačić Omiš 

Ad 1/ 

USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRAA OMIŠ 

Na tekst nacrta zapisnika o radu 18. 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 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša. 
 

Ad 2/ 
VIJEĆNIČKI UPITI 

 
Mijo Mimica– kanalizacija od Brzeta do Piska? Mimice imaju projekat kanalizacije, a to nije 
dovedeno do kraja, zašto?  
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Gradonačelnik – dio od Brzeta do Nemira je u sustavu algomeracije Omiš i taj projekt je u 
tijeku. Do kraja godine bi to trebalo biti isprojektirano, nakon toga ishođenje dozvola i 
prijave na EU fondove. Ostali dio od Nemire do piska će se parcijalno rješavati od naselja do 
naselja. 
 
Matko Kovačević–aglomeracija Omiš je do naselja Balića Rat i do kraja godine bi trebali imati 
gotove sve dozvole. Ostala naselja su tzv. aglomeracija Mimice i čekamo da Hrvatske vode to 
stave u Program upravljanja vodama. Za sada se zna točan obuhvat te aglomeracije (jer 
jedna aglomeracija mora imati 5000 stanovnika). Još nije potpisan ugovor s EU o tome, i mi 
čekamo signal iz Hrvatskih voda da bismo naručili  izradu dokumentacije. 
Zna za projekt Mimice, ali treba pronaći izvore financiranja jer Hrvatske vode ne žele 
financirati takve parcijalne projekte nego tzv. aglomeracije. 
 
Mijo Mimica - 3 korisnika štandova na pazaru uputili su upit gradskim vijećnicima – danas je 
bilo otvaranje ponuda za štandove – početna cijena je bila 30.000,00 i  35.000,00 kn. 
Gospođi Farić je jedan branitelj tražio od nje novac da odustane od svoje ponude (što je ona 
prijavila i policiji). Pod cijelim tim pritiskom je izlicitirana cijena od 70.000,00 kuna koju 
obitelj Farić ne može platiti, a dugogodišnji su korisnici štanda i uredno podmiruju svoje 
obaveze. 
Pozivaju se na to da npr, Grad Makarska, Rovinj.. štite korisnike javih površina, pitaju može li 
se natječaj poništiti, odnosno nešto učiniti, jer oni izlicitiranu cijenu ne mogu platiti. 
 
Leonardo Ljubičić –postoji Komisija za provedbu natječaja koja je svoj posao obavila 
korektno. Korisnici imaju prednost na način da prihvaćaju najveću ponuđenu cijenu i to je 
Zakonom predviđeno. Ne može se izlicitirati cijena i onda reći da se ista ne može platiti.  
Ne zna što se tu može učiniti a da se ne krši zakon. 
 
Ivan Puljiz – trebalo bi rok za najam produžiti barem na 3 godine. 
 
Denis Dujmović– kada će biti izrađeno koncepcijsko rješenje kanalizacijskog sustava srednjih 
poljica? 
 
Matko Kovačević – za aglomeraciju Mimice je procedura da se mora usvojiti Studija u kojoj 
su varijantna rješenja, njome smo dužni obuhvatiti cijelo područje, dokazati priuštljivost toga 
projekta za stanovništvo. Ruralna područja se financiraju iz Fondova ruralnog razvoja i tu 
vodoopskrba ima prednost. Očekujemo da će u 10. mjesecu biti Odluka o financiranju 
vodoopskrbe Srijane. Vodovod je iz vlastitih sredstava napravio koncepcijsko rješenje 
odvodnje svih ruralnih dijelova grada Omiša. To je vrijednost cca 400 milijuna  kuna.  
Pitanje je koja od 25 naselja su prioritet…to nije na Vodovodu da odlučuje. 
 
Denis Dujmović – rekreacijski centar, igralište iznad vodospreme  - problem sa okolnim 
stanovnicima -  je li to igralište dugoročno održivo, kako taj problem riješiti? 
 
Gradonačelnik  - svi stanovnici Mlije to igralište žele, no imamo jednog stanara koji živi u 
neposrednoj blizini i njemu te aktivnosti smetaju. Sa tim stanarom smo razgovarali više puta, 
pokušavali iznaći rješenje…. A imami o većinu kojoj to igralište treba i odgovara. 
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Tomislav Bartulović – stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja – je li i dalje ostaju lokacije 
na Furnaži i Ivašnjaku i koje se aktivnosti poduzimaju po ovom pitanju? 
 
Gradonačelnik – to pitanje treba rješavati preko Ministarstva branitelja i to je rečeno HVIDRI. 
UPU—om su ta područja definirana, Grad je spreman pomoći koliko može, no to se mora 
rješavati preko Ministarstva branitelja. 
 
Ivan Puljiz– traži da se dostavi popis gradske imovine. 
 
Vijećnica Zdravka Šodan je dostavila vijećnički upit u pisanom obliku kako slijedi: 
UVOĐENJE I PRIVOĐENJE SVRSI ULICE DRAGE IVANIŠEVIĆA 
Već dugi niz godina, od 6.5.2009. godine, upozoravamo na problem privođenja svrsi ulice 
Drage Ivaniševića, gdje javno prometna površina nije privedena svrsi, sužena je, ugrožena je 
komunikacija istom, te predstavlja opasnost za stanovnike toga dijela ulice.  Na istom dijelu 
se urušava potporni zid koji je u naravi suhozid i poslije svake veće kiše dolazi odrona 
kamenja i predstavlja realnu opasnost za živote i materijalna dobra. O navedenom problemu 
obaviješten je i komunalni odjel u više navrata od 6.5.2009. do 17.9.2009.g. , od 4.7.2013. 
godine, te smo 13.10.2014. također podnijeli zahtjev za što hitnije saniranje ovog problema. 
Navedeni problem se ne rješava, svakim danom postaje sve veća opasnost za stanovnike 
toga dijela ulice i zaista prijeti da se dogodi ozbiljna nesreća. Molimo da za navedeni dio ulice 
izvršite potrebite radnje, kako bi se isti priveo svojoj namjeni javno prometne površine 
prema planu grada. 
 
Suzana Gojsalić  - u kakvom je pravnom statusu Hotel Brzet što se tiče vlasništva, odnosno 
polaže li Grad Omiš ikakva prava na isti? 
 
Gradonačelnik – objekt hotela je u vlasništvu tvrtke Dalma hoteli, a zemljište je u vlasništvu 
Grada. 
 
Vijećnik Denis Dujmović je dostavio slijedeće vijećničke upite u pisanom obliku: 
PRAVNI STATUS PUTOVA U NOVOM NASELJU 
 
Dalmatinske hidroelektrane i HE Kraljevac, kao pravni prednici HEPa-, 60-ih godina izgradili 
su više stambenih zgrada u Novom naselju u Omišu za potrebe radnika pri izgradnji HE 
Zakučac i nakon toga z potrebe svojih radnika. Tom prilikom izgradili su putove za prolazi 
komunikaciju stanara zgrada, susjednih ulica i svim se njima nesmetano služe do danas. 
Temeljem Zakona o obveznim odnosima, vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona u prodaji stanova, stanari zgrada formiraju „zemljište za 
redovnu uporabu zgrade odnosno građevinskih čestica, a samim time i putova koji služe za 
redovnu komunikaciju. 
Grad Omiš kao osnivač i vlasnik komunalnog poduzeća Peovica, koja je upisana kao posjednik 
na kat.čest. 650/1, koja uključuje skoro cijelo Novo naselje i kao ustanova koja mora voditi 
brigu o razvrstanom i nerazvrstanim kolnim i pješačkim putovima i stečenim pravima 
slobodnog prolaza svojih građana mora iste zaštititi 
Po ovom pitanju isti putovi moraju dobiti status služnosti na novoformiranoj građevinskoj 
čestitci i moraju biti izuzeti iz privatizacije i dobiti pravni status puta u javnoj uporabi. 
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Ako Grad Omiš ne ishodi pravo služnosti prolaza i dopusti da se ovi putovi privatiziraju prolaz 
istima biti će onemogućen. Ovakvih primjera može biti više, a ovo je samo jedan primjer. 
Kako je trenutno u postupku izrada parcelacijskog elaborata koji za cilj ima formirati čestice 
za redovnu uporabu zgrade što uključuje i put koji se navodi, pita na koji način Grad Omiš 
planira pristupiti ovom i sličnim problemima? 
 
PROVOĐENJE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 
Citira pitanje građana: 
 
„Je li istina da ste samovoljno do 1.10.2019. godine odgodili odluku o provođenju Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu koju je Gradsko vijeće donijelo na 10. 
Sjednici dana 8.6.2018. godine? 
Ako jeste, onda je 95% vlasnika poslovnih prostora ispalo budalama naspram onih par koje vi 
ne možete dovesti u red i godinama krše komunalni red. 
Možemo li mi koji smo uklonili svoje sadržaje iste ponovno vratiti, ako Odluka nije provedena 
u cijelosti, odnosno ako je odgođena do 1.10.2019. 
Nekima su skinute slike, neki ih još uvijek imaju, nekima su uklonjene ograde, a neki ih još 
uvijek imaju. Neki lokali imaju i previše žardinjera, a neki jednu ili nijednu, neki imaju škrinje 
na javnoj površini, a nekima su maknute ima par godina. 
 

Ad 3/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU UPU MLIJA - BORAK 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenje Mlija -
Borak, te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Gordana Radman dia., predstavnica tvrtke URBOS Split, izvijestila je u ovom predmetu 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Zvonko Močić–koliko primjedbi je pristiglo na ovaj plan? 
 
Gordana Radman – 100-tinjak primjedbi 
 
Zdravka Šodan – kako napraviti prometno rješenje za ovo područje, odnosno koji je smisao 
plana bez prometnog rješenja? 
 
Gordana Radman – za dio područja nismo ucrtali prometnice, dali smo uvjete pod kojima se 
one mogu realizirati. 
 
Mate Ribičić – pitanje se vjerojatno odnosi na glavnu prometnicu, a taj problem je puno veći 
od ovog UPU-a. On se mora riješiti na razini Županijskih i Hrvatskih cesta, a mi možemo 
djelovati samo u okviru komunalnih aktivnosti kao što smo lani i činili. 
 
Gradonačelnik –naručili smo Idejno rješenje koje će biti dio Prostornog plana, na način da bi 
ulica Put Borka bila jednosmjerna. Također i ulica Fra S.Vrlića je u postupku izvlaštenja. 
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Denis Dujmović – jedan od prijedloga na javnoj raspravi je bio: razmotriti uređenje 
prometnice, postojećeg nogostupa kod tvornice Cetina na način da se poruši dio objekta 
kasarne i napravi ulaz na drugu sempentinu postojeće ceste. 
Odgovor izrađivača plana je: „ne prihvaća se predloženo rješenje ulaza na područje Mlije 
Borak  kod tvornice Cetina, isto je analizirano prilikom donošenja Izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja grada Omiša ali nije prihvaćeno radi omogućavanja gradnje 
obilazne ceste tunelom prema Planovu, a što će biti naznačeno kao mogućnost u ovom 
urbanističkom planu.“ 
Ovaj odgovor nema veze sa budućom obilaznicom koja je naznačena kao koridor jer je za nju 
napravljeno idejno rješenje i uopće ova prometnica nema veze s obilaznicom niti je išta 
ugrožava. 
Na 4. sjednici Gradskog vijeća je koncenzusom donesena odluka da će se hitno napraviti 
idejna rješenja Mlije i Borka kako bi ih ugradili u budući prostorni plan, i kako bi to prometno 
rješenje bilo usuglašeno sa Hrvatskim cestama, a do danas to nismo napravili. 
Je li spoj ulice Fra S.Vrlića  ugrađen u ovaj UPU, a na temelju idejnog rješenja? 
 
Gradonačelnik -što se tiče projekta spoja ulice Fa S. Vrlića, to je već ranije napravljeno, no 
zbog zakonskih izmjena sada je trebalo nešto uskladiti. Hrvatske ceste rade i križanje Brzet, 
pa je projekt Fra S. Vrlića trebalo uskladiti i s tim. 
 
Mate Ribičić –situacija na terenu je značajno promijenjena od vremena kada je predloženo 
Idejno rješenje prometnice, izgrađene su neke zgrade čiji su dijelovi i legalizirani, postoji 
problem privatnog vlasništva stanova i Vatrogasnom domu… Takvo rješenje bi tražilo 
ogromna financijska sredstva, ukoliko bi uopće tehnički i bilo izvedivo. Drugo je pitanje i bi li 
se išta dobilo u smanjenju prometa. 
 
Zdravka Šodan – zašto nisu dozvoljena dodatna bušenja terena u Mliji ako je struka dala 
naputak da ako postoji veći gospodarski interes ne može graditi? (uz posebne uvjete) 
 
Mate Ribičić –neke parcele koje su u ovom trenutku označene kao građevne, na njima se 
može graditi jer nemaju pristupni put i to je ključni problem.  
Kada bi se problem puta riješio, tek bi se onda moglo razgovarati o dodatnim bušenjima. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 9 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŽAN donijeta 
 

O D L U K A 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Mlija -Borak 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:350-01/16-01/22, Urbroj:2155/01-
01/19 
 

Ad 10/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ULICA I TRGOVA U NASELJIMA 

SVINIŠĆE I BLATO n/C 
 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju ulica i trgova u 
naseljima Svinišće i Blato n/c, te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
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Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Mate Ribičić, voditelj odsjeka za urbanizam i prostorno uređenje izvijestio je u ovom 
predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave  predsjedavatelj ej prijedlog dao na glasovanje potom je 
utvrđeno da je jednoglasno sa 15 glasova ZA donijeta 
 

O D L U K A 
o imenovanju ulica i trgova u naseljima Svinišće i Blato n/c 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 015-08/11-01/02, Urbroj:2155/01-01-
19-20. 
 

Ad 4/ 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2018. G. 

 
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša 
za 2018. godinu, te predložio Gradskom vijeću njegovo prihvaćanje. 
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 nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je  prijedlog dao na glasovanje potom je 
utvrđeno da je sa 9 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN donijet 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2018. godinu 

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

Ad 5/ 
PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2019. G. 

 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2018. 
godinu, te predložio Gradskom vijeću njihovo 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 nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je  prijedlog dao na glasovanje potom je 
utvrđeno da su sa 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 5 glasova SUZDRŽAN glasova donijete 
 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna Grada Omiša za 2019. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:400-06/19-01/02, Urbroj: 2155-01-01-
19-1. 

Ad 6/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU  

PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2019. GODINU 
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Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna 
Grada Omiša za 2019. godinu, 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 nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je  prijedlog dao na glasovanje potom je 
utvrđeno da je sa 9 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN glasova donijeta 
 

O D L U K A 
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:400-06/19-01/03, Urbroj:2155/01-01-
19-1. 

Ad 7/ 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

GRADA OMIŠA ZA 2018. G. 
 
Gradonačelnik je dostavio Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture 
Grada Omiša za 2018. godine, te predložio Gradskom vijeću njegovo prihvaćanje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Neno Mimica, stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu 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, 1 glasom PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN prihvaćeno 
 

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2018. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/19-01/652, Urbroj:2155/01-01-
19-3. 
 

Ad 8/ 
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU  PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

GRADA OMIŠA ZA 2018.G 
 
Gradonačelnik je dostavio Izvješće o ostvarenju programa građenja komunalne 
infrastrukture Grada Omiša za 2018. godine, te predložio Gradskom vijeću njegovo 
prihvaćanje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Neno Mimica, stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu 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, 1 glasom PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN prihvaćeno 
 

I Z V J E Š Ć E 
o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2018. godinu 
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sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/19-01/652, Urbroj:2155/01-01-
19-3. 

Ad 9/ 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnog naknadi, 
te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Neno Mimica, izvijestio je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Denis Dujmović – koliko gradovi u okruženju imaju koeficijent za ovakve slučajeve? 
 
Gradonačelnik – koeficijenti su od 2-4. 
 
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  izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 363-03/18-01/07, Urbroj:2155/01-01-
19-5. 
 

Ad 11/ 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O SKLAPANJU DODATKA 1. UGOVORA O IZVANREDNOM I 

PRIVREMENOM OBAVLJANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM 
LINIJSKOM  CESTOVNOM PROMETU NA PODRUČJU GRADA OMIŠA 

 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Zaključka o sklapanju dodatka 1. Ugovora o izvanrednom 
i privremenom obavljanju komunalne djelatnosti prijevoza 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 izvijestio je u ovom 
predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Ivan Puljiz – pohvaljuje ovaj prijedlog, a za ubuduće bi bilo dobro da ima linija i u ponoć. 
 
Denis Dujmović – kolika bi bila komercijalna cijena ove linije? Ovakve linije treba uvesti i u 
zaleđu, i tamo je turistička sezona. 
 
Đeki Stanić – ukupan trošak je oko 12 kuna po kilometru. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijet 
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Z A K LJ U Č A K 
o sklapanju Dodatka 1. Ugovora o izvanrednom i privremenom obavljanju  

komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom linijskom cestovnom prometu  
na području Grada Omiša 

 
1. Prihvaćaju se razlozi iz zahtjeva Turističke zajednice Grada Omiša i Obrta za prijevoz 

putnika „Čagalj“ vl. Antonijo Čagalj, Kučiće 227, Kučiće, od 20.svibnja2019.g. i 
utvrđuje potreba za zaključivanjem dopune odredbi ugovornog odnosa za izvanredno 
i privremeno obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom linijskom 
cestovnom prometu na području Grada Omiša a u obliku i sadržaju u kakvom prileži 
ovom zaključku pod KLASA:340-01/18-01/34 URBROJ:2155/1-01- 19-9.  

2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša na zaključivanje predmetnog dodatka 
ugovora.  

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku 
Grada Omiša. 

 
Ad 12/ 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA  
GRADA OMIŠA ZA 2019. GODINU 

 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara Grada Omiša za 2019. 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 – smještaj cisterne DVD-a u vatrogasnu točku Srijane? – tu još nije 
izgrađena vodovodna mreža, pa pita gdje će se ta cisterna puniti vodom? 
 
Đeki Stanić – cisterna će biti puna vode, a paralelno s njom će doći i ostale cisterne. 
 
Denis Dujmović – kada će se napraviti hidrantske mreže u naseljima koje imaju 
vodoopskrbnu mrežu, a hidranti ne postoje? 
 
Đeki Stanić – sutra ćemo imati izvještaj Vodovoda i Vatrogasne zajednice o stanju hidrantske 
mreže, a u sklopu pripreme protupožarne sezone. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno  
da je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijet 
 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2019. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:214-04/19-01/01, Urbroj:2155/01-01-
19-2. 
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Ad 13/ 
PRIJEDLOG PLANA OPERATINVE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2019. GODINI NA 
PODRUČJU GRADA OMIŠA 

 
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Plana operativne primjene programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019.g. 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 izvijestio je u ovom 
predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Denis Dujmović– jesu li svi navedeni obrti, i registrirani u ovom trenutku? 
 
Đeki Stanić – nisu, ovo su podaci koji su izvedeni iz Plana Civilne zaštite, ali su funkcionirali u 
situacijama saniranja snijega i sl. Lista se može dopuniti i izmijeniti. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijet 
 

P L A N 
operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za RH u 2019. godini na području Grada Omiša 
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa214-04/19-01/02, Urbroj:2155/01-01-
19-8. 

Ad 14/ 
PRIJEDLOG ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA STATUT GRADSKE KNJIŽNICE OMIŠ 

 
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog za davanje suglasnosti na Statut gradske knjižnice Omiš, 
te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Svjetlana Buljević, prof., ravnateljica gradske knjižnice Omiš, izvijestila je u ovom predmetu, 
te je vijećnike ukratko upoznala sa radom Gradske knjižnice Omiš kako slijedi: 
 
Gradska knjižnica Omiš ima fond od 35.000 knjiga, osnovi problem je adekvatan prostor za 
smještaj istih, aktivnosti Gradske knjižnice su česte, kao što su kreativne radionice pisanja, 
književni susreti s našim poznatim piscima i pjesnicima, organizacija manifestacija poput 
manifestacije Jurini jablani (ove godine će se obilježiti 100 godišnjica njegovog rođenja,) 
sudjeluju u programu Dana Grada, Dana Josipa Pupačića itd. 
 
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 donijet 
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Z A K L J U Č A K 
 

1. Grad Omiš kao osnivač javne ustanove „Narodna knjižnica Omiš“ na prijedlog njene 
ravnateljice pod KLASA:612-04/19-01/23, URBROJ: 2155/01-10-19-2 od 20.svibnja 
2019.g. ovim daje prethodnu suglasnost na tekst novog Statuta „Gradske knjižnice 
Omiš“ u obliku i sadržaju kakav prileži ovom Zaključku pod oznakom: KLASA:612-
04/19-01/23, URBROJ: 2155/01-10-19-1.  

2. Akt iz t.1. ovog Zaključka se objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša.  
3. „Gradska knjižnica Omiš“ dužna je odmah po stupanju na snagu akta iz t.1. ovog 

Zaključka podnijeti prijedlog za upis izmjena u sudski registar.  
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon dana njegove objave u Službenom 

glasniku Grada Omiša.  
 

Ad 15/ 
P R I J E D L O G 

ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA TEKST ODLUKE O IZNOSU PARTICIPACIJE I CIJENI 
OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.  

U OSNOVNOJ GLAZBENOJ ŠKOLI LOVRO pl. MATAČIĆ OMIŠ 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog za davanje suglasnosti na tekst Odluke o iznosu 
participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2019./2020. u osnovnoj glazbenoj školi 
Lovro pl. Matačić Omiš, 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 14 glasova ZA donijet 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Grad Omiš kao osnivač javne ustanove Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš ovim daje prethodnu suglasnost na tekst Odluke o iznosu participacije i cijeni 
obrazovanja za školsku godinu 2019./2020. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovro pl. 
Matačić“ Omiš u obliku i sadržaju kakav prileži ovom Zaključku pod KLASA: 003-
08/19-01/5 URBROJ: 2155/1-12-19-1 od 21.svibnja 2019.g.  

2. 2. Akt iz t.1. ovog Zaključka se objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša.  
3. 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom 

glasniku Grada Omiša.  
 
 
Završeno u 20.40. sati  
 
VODITELJICA ZAPISNIKA                                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
Ružica Jerčić                                                                        Zvonko Močić, dr.med. 


