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           REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD OMIŠ 
                  Gradsko vijeće 
Klasa: 021-05/17-01/04 
Urbroj: 2155/01-01-19-20 
Omiš, 30. srpnja 2019.g 

 
Z A P I S N I K 

o radu 21.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
održane 30. srpnja 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. 
7. Ivan Medić, dipl.ing. 
8. Ana Generalić, prof. 
9. Jure Šaban Stanić, prof.  
10. Mijo Mimica, oec. (do t.3.) 
11. Ivan Bogdanović. mag.edu.hist.et.phil. 
12. Tomislav Bartulović (do t.3.) 
13. Denis Dujmović, ing.građ. 
14. Zdravka Šodan 

 
NENAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 

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

 
OSTALI NAZOČNI: 

1. Ivo Tomasović, dipl. oec., gradonačelnik  
2. Ivan Bartulović,  mag. ing. aedif., zamjenik gradonačelnika 
3. Rina Marušić, mag.med.bioch., zamjenica gradonačelnika 
4. Lidija Pavković, dipl.iur., pročelnica ureda gradonačelnika 
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5. Zora Lelas Ković, privremena pročelnica UO za KDS, UP i ZO 
6. Mate Sovulj, dipl.ing, upravitelj Vlastitog pogona 
7. Đeki Stanić, dipl.iur., pročelnik UO za gospodarstvo i društvene djelatnosti 
8. Meri Smailagić, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo 
9. Zorica Terzić, dipl.iur., voditeljica odsjeka za javne površine i zakup 
10. Nikola Milaković, dipl.iur. voditelj odsjeka za imovinska pravne poslove 
11. Katarina Pupačić, dipl.oec. viša stručna suradnica za gospodarstvo 
12. Leonardo Ljubičić, dipl.ing. direktor „Peovica“ d.o.o. Omiš 

 
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.   
 
Mijo Mimica – klub vijećnika HDZ-a i klub vijećnika HSP-a i HDS-a predlaže da se točka 5. 
skine s dnevnog reda današnje sjednice. Radi se o prevažnoj Odluci koja nije bila na javnoj 
raspravi te građani nisu imali uvida u nju, a također nije bila ni na Odboru za komunalna 
pitanja. 
 
Zorica Terzić – Odluka o komunalnom redu je stavljena na javno savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću 7 dana, a Zakon o komunalnom gospodarstvu nalaže da ovu 
Odluku moramo donijeti do 4.8.2019.g. 
 
O prijedlogu vijećnika Mije Mimice se glasovalo, te je utvrđeno da sa 5 glasova ZA, 8 glasova 
PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN, prijedlog nije prihvaćen. 
 
Predlagatelj je dnevni red kao u dostavljenim materijalima dao na glasovanje te je nakon 
glasovanja utvrđeno da je sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV usvojen slijedeći 
 

d n e v n i   r e d 
1. Usvajanje zapisnika o radu  20.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
2. Vijećnički upiti 
3. Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2019.godinu 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 

2019. godinu 
5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
7. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom 

statusu  
8. Prijedlog Dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu  
9. Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave  radi realizacije projekta uređenja 

ulice Fošal u Omišu 
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša 
11. Prijedlog Rješenja o izboru i imenovanju ravnatelja javne ustanove Centar za kulturu 

Omiš 
12. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja te o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja FDK Omiš 
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13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 
prirodnih nepogoda 

14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Omiš 

15. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika  

 
Ad 1/ 

USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA 
 

Na tekst nacrta zapisnika o radu 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša nije bilo 
primjedbi. 
Predsjedavatelj je nacrt zapisnika dao na glasovanje, potom je utvrđeno da je jednoglasno sa 
14 glasova ZA usvojen Zapisnik o radu 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša. 
 

Ad 2/ 
VIJEĆNIČKI UPITI 

 
Mijo Mimica – kaznena prijava za kupoprodaju turističkog kompleksa Mala Luka – 
gradonačelnik je na prošloj sjednici odgovorio da ne zna što se događa s kaznenom prijavom 
pok. vijećnika Pajdeka, a sada dostavlja odgovor Općinskog državnog odvjetništva iz 2016. 
godine da je kaznena prijava odbačena? 
 
Gradonačelnik – ovaj odgovor Državnog odvjetništva se odnosi na kaznenu prijavu koja je 
podnesena nakon prijave gosp. Pajdeka.  
Po pitanju prijave vijećnika Pajdeka mi nemamo informacije (a zatražili smo ih). 
 
Mijo Mimica – danas će u Splitu ministar Oleg Butković objaviti da je potpisan ugovor za 
izgradnju mosta preko rijeke Cetine i izgradnju tunela Kom-Orjak i to je velika vijest za grad 
Omiš. Na ovaj način se nastavlja obilaznica koja je započeta 2007.g. 
Izgradnjom tunela se otvara mogućnost da se nasipanje luke izvede s puno manje troška. 
 
Gradonačelnik – ovu informaciju ima već 10-ak dana, u stalnom je kontaktu s gosp. 
Mihotićem i da nije bilo „guranja“ od strane Grada propala bi lokacijska dozvola i ne bi bilo 
ništa od mosta. Budući da su mnogi (od udruga do pojedinaca) slali pismena u Ministarstvo 
kako taj projekt ništa ne valja, Hrvatske ceste jedva dočekaju da se nešto zaustavi raditi te se 
okreću drugim projektima. Mi smo učinili sve da ta lokacijska dozvola ne propadne i da se 
projekt nastavi. 
Također je dobra vijest da je raspisan natječaj za izgradnju ulaza u grad Omiš sa zapadne 
strane (iz smjera Dugog Rata), projekt vrijedan 10-12 milijuna kuna. Rok za izvođenje radova 
je  6 mjeseci. Kameni materijal koji nastane prilikom izvođenja radova će biti sačuvan za 
potrebe izgradnje šetnica, zaštitnih pera, parkirališta ispod ambulante i sl. 
 
Mijo Mimica – što se tiče pisanja raznoraznih primjedbi na projekt obilaznice, želi reći da je 
HDZ pisao ZA taj projekt i tražio da taj projekt ide te da se što prije nastavi. 
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Prošlo je 2 mjeseca od utakmice NK Omiš – Hrvatska, očekivao je da će gradonačelnik 
pohvaliti cijelu ekipu koja je to odradila. Najprije zahvala Ivanu Perišiću koji je doveo 
Hrvatsku reprezentaciju u Omiš, cijelom HNS-u, ljudima u NK Omiš, djelatnicima Gradske 
uprave, a posebno gosp. Pezi. Događaj je prošao fantastično, a na Vijeću je prošao nekako 
nezapaženo. 
 
Zvonko Močić – zahvaljuje i gđici. Ivanki Galić u protokolu Grada. 
 
Gradonačelnik – zahvalio je svima na trudu na druženju koje je uslijedilo nakon utakmice, 
evo sada i javno na Gradskom vijeću zahvaljuje i pohvaljuje sve koji su dali svoj doprinos u 
realizaciji utakmice NK Omiš – Hrvatska reprezentacija, a  povodom 100-tog rođendana NK 
Omiš.  
 
Mijo Mimica – zamjenica gradonačelnika i dogradonačelnik su, prilikom otvaranje Likovne 
kolonije Mimice, imali prilike vidjeti stanje na staroj cesti, parkirana auta od kojih se ne može 
proći itd. Unatoč upozorenjima ovaj problem nije riješen, pa traži da se u suradnji s 
policijom, komunalnim redarima… poduzmu mjere da se potez od Marušića do Mimica i 
Lokve oslobodi za normalno prometovanje. Radi se o županijskoj cesti koja nažalost služi kao 
parking. 
 
Zorica Terzić – budući da se radi u županijskoj cesti mi ćemo poslati nalog Županijskoj upravi 
za ceste  da uklone parkirana vozila i omoguće normalno prometovanje tom cestom. 
 
Zvonko Močić – kada je već riječ o problemu parkiranja, želi izvijestiti Vijeće da je zamjenica 
gradonačelnika razgovarala sa Županom da nam prepusti ovlasti oko kažnjavanja onih koji 
parkiraju vozila ispred Doma zdravlja (gosti iz okolnih kuća) i tako onemogućavanju da 
pacijenti dođu do liječnika. Obećano nam je da ćemo te ovlasti i dobiti. Stoga moli da ljudi 
koji nisu korisnici usluga Doma zdravlja tu i ne parkiraju svoja vozila ili će u suprotnom biti 
kažnjavani. 
 
Mijo Mimica – problem odvoza smeća  uz magistralu – Peovica 3 puta tjedno odvozi smeće i 
to u vrijeme kada građanima ne odgovara. Tražimo da se smeće odvozi subotom ili 
nedjeljom kada prođe glavna smjena gostiju.  Vremenski je predugo da smeće koje je bačeno 
u subotu čeka na odvoz u ponedjeljak, velike su vrućine, smeće smrdi itd. Također je 
problem što nismo dobili kante za PET ambalažu i svo smeće ide u jedan kontejner. Djelatnici 
Peovice vrijedno rade i nije u tome problem, nego je mišljenja da je problem u frekvenciji 
odvoza, treba povećati tjedni broj odvoza u ljetnim mjesecima. 
Hoće li čipirani poklopci za moloke biti ugrađeni u Omišu ili na nekoj drugoj lokaciji?  
 
Leonardo Ljubičić – prelaskom na sustav čipiranih kanti smanjuje se frekvencija odvoza 
smeća, a JLS koje to nemaju ostaju na gotovo svakodnevnom odvozu u priobalju. JLS koje su 
podijelile pojedinačne kante nemaju potrebe za svakodnevnim odvozom. Obitelj od npr. 6 
članova ima kantu od 120 l - statistika kaže da će se ta kanta mjesečno treba prazniti 
maximalno 4 puta. 30 odvoza mjesečno je preskupo i nepotrebno. Situacije u kojima se u 
jednom kućanstvu nalazi i 20 turističkih kreveta, njima se daju veće kante i opet nema 
potrebe za svakodnevnim odvozom. Povećana frekvencija odvoza proizvodi vrlo velike 
troškove. Smatra da to za sada nije potrebno. 
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Odvojeno prikupljanje otpada – podjelom pojedinačnih kanti uklonili smo pojedinačne 
spremnike koji su bilo ruglo grada. Građani na raspolaganju imaju i besplatno reciklažno 
dvorište ne koje mogu dovesti svoj otpad, također je na raspolaganju i mobilno reciklažno 
dvorište za koje postoji raspored gdje se nalazi na internetskoj stranici Peovice. Odvajanje na 
kućnom pragu još nismo uveli iz praktičnih razloga, jer jedva skupljamo novac i za podijeliti 
kante za mješoviti otpad. Prije 2 godine prijavili smo se na natječaj Ministarstva za 
bespovratna sredstva (za kante) no do danas taj natječaj nije realiziran. 
Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada ne može se vršiti u popodnevnim satima, 
jer na Karepovcu moramo biti do 12 sati. 
 
Gradonačelnik – može li se u dijelu priobalja gdje je najveća količina smeća, odvoz 
organizirati što kasnije? 
 
Leonardo Ljubičić – tu se radi o razlici od nekoliko sati. Ako kamioni Peovice ne uđu rano u 
mjesta, kasnije je to zbog gužvi, jednostavno nemoguće. 
U narednom razdoblju ćemo postaviti otpadomjere na polu podzemne spremnike.  
To znači da će svaki korisnik dobiti svoju karticu i na taj način moći ubaciti otpad. 
 
Mijo Mimica – spremnici su jako loše kvalitete, kupljeni su u Srbiji, nisu došli njemački koji su 
trebali doći. Direktor namjerno izvrgava istinu, jer nije problem količine smeća i veličine 
kanti, nego je problem što smeće leži u kantama preko vikenda i to užasno smrdi. Neka se 
odvoz organizira nedjeljom. 
 
Gradonačelnik – organizirati ćemo sastanak s Peovicom i iznaći najbolje moguće rješenje za 
ovaj problem. 
 
Tomislav Bartulović –  Gornja poljica - nakon izgradnje vodovodne mreže samo jedan dio 
ceste je saniran i asfaltiran, a Donji Dolac i put Putišića nije. Problem je što se tim dijelom 
prometnice odvija promet velikih kamiona sa kamenim blokovima, cesta nije adekvatna, ona 
propada i teško je prometovati osobnim vozilima. Zašto se nije nastavilo za sanacijom i 
asfaltiranjem i ovog dijela prometnice? 
 
Gradonačelnik - direktor Vodovoda je rekao da će se i taj dio urediti, izvođač radova je 
trenutno na drugoj lokaciji, no to je njegova obaveza i svakako će se napraviti. 
 
Tomislav Bartulović – kada će mrtvačnica u Blatu n/C  dobiti priključak struje?  
 
Ivan Bartulović – to će biti riješeno nakon sezone, u 9. i 10. mjesec. 
 
Denis Dujmović – prijedlog Odluke o komunalnom redu – smatra da predsjednik Gradskog 
vijeće treba štititi dignitet Gradskog vijeća i to na način da određeni Odbori moraju dobiti 
radne materijale i prijedloge Odluka na vrijeme jer radi se o prevažnim Odlukama , a nema 
vremena za razmatranje istih. 
Gradonačelnik spominje raznorazne udruge, još od Omiške stine, vezano za korekciju trase 
omiške zaobilaznice, te naziva te ljude „neki pametnjakovići“… Značenje riječi 
„pametnjaković“ – ironična riječ za pametna čovjeka koja znači upravo suprotno. 
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Znači da je gradonačelnik sve udruge i ljude koji se bave ovom problematikom i koji su o 
tome nešto pisali – napravio to  da su oni glupi. 
Bivši gradonačelnik Kovačić je izjavio da samo kreten može isprojektirati takvu zaobilaznicu i 
slaže se s tim mišljenjem, onda ispada da je i on „pametnjaković“. 
 
Gradonačelnik – namjera nikada nije bila nikoga uvrijediti. Vijećnik izvlači riječi iz konteksta. 
Nema ništa protiv da ljudi daju svoja mišljenja o projektima ali u vrijeme kada je projekt u 
fazi prijedloga ili izrade, no kada je određeni projekt već definiran (od strane Hrvatskih 
cesta), onda se opet nađe netko tko ima potrebu reći da to ne valja…trebalo bi ovako ili 
onako. Na taj način nikada ništa nećemo napraviti niti napredovati. 
Hrvatske ceste su uložile 280 milijuna kuna u tunel i trebaju nastaviti raditi most preko 
Cetine, a kada se bude projektiralo dalje prema Dugom Ratu onda ćemo mi dati svoje 
prijedlog i inicijative. Ne možemo zaustavljati nešto što je već isprojektirano. 
 
Denis Dujmović –je li Grad Omiš odustao od Idejnog rješenja pješačkog mosta preko rijeke 
Cetine od crkve sv. Petra do druge strane obale, a koji je projektirao dr. Jure Radnić 2012.g.?  
Uklapa li se ovaj projekt u buduću režim prometa i privezište brodica na dijelu od mosta do 
ušća Cetine? 
Tada je procijenjena vrijednost toga projekta bila cca 8 milijuna eura. 
 
Gradonačelnik – nismo odustali od toga projekta, to je dobar projekt, no skup, pa ćemo 
vidjeti na koji način ćemo riješiti pitanje pješačkog mosta koji je nužan. 
 
Denis Dujmović – postoji li mogućnost da Grad Omiš napravi nešto po pitanju POS-ove 
stanogradnje kao što to rade gradovi u našem okruženju npr. Split, Solin…? 
 
Gradonačelnik – ima jedna parcela u Tugarima koja je uz cestu , treba pokrenuti postupak 
darovanja od Države prema Gradu. 
 
Ivan Bogdanović – na koji će način ove godine Grad Omiš subvencionirati školske udžbenike, 
za koju kategoriju, i kada će natječaj biti objavljen? 
 
Đeki Stanić – i ove godine će Grad Omiš subvencionirati nabavku udžbenika za učenike 
srednjih škola. Javni poziv će biti objavljen 1.8. – 31.8.  
Kategorije su : za gimnazije 1.200,00 kuna, za ostale četverogodišnje škole 1.000,00 kuna, a 
za trogodišnje škole 800,00 kuna. Nema imovinskog cenzusa, svi učenici s područja Grada 
Omiša (bez obzira idu li u školu u Omišu ili Splitu) imaju pravo na potporu prema ranije 
navedenim iznosima. 
 
Gradonačelnik – prošle godine smo davali kompletne iznose za udžbenike, ove godine nešto 
manje jer smo odlučili da ćemo ove godine za Božić dati božićnice za umirovljenike. 
 
Tomislav Bartulović –je li  most Čikotina lađa pripada pod Grad Omiš ili? 
 
Gradonačelnik – razgovarao je s gradonačelnikom Trilja i rečeno je da će oni pokrenuti 
inicijativu da se taj most obnovi, a poslati ćemo i službeni dopis Županijskim cestama o ovom 
pitanju. 
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Denis Dujmović – on je na prošloj sjednici protokolirao pitanje mosta Čikotina lađa (nema 
informaciju jesu li službe to proslijedile Županijskim cestama), a također je i postavio pitanje 
ŽUC-u da se navedu investicije koje se planiraju na našem području -  nema uvid u to jesu li 
ta pitanja poslana? Hrvatskim vodama je također prije 3 sjednice postavio pitanja – do sada 
bez odgovora. 
 
Mijo Mimica – kanalizacija u Dubravi -  napravljena je studija utjecaja na okoliš, tehnički 
uvjeti su napravljeni, lokacijska dozvola je u fazi dobivanja i navodno je Županija osigurala 
cca 600.000,00 kuna za taj projekt. Treba vidjeti što je s ovim projektom? 
 
Na Priku od caffe bara Ljevak do kraja šetnice je sve obraslo i nije uređeno , pa moli da se to 
uredi kao i javna rasvjeta. 
 
Mate Sovulj – sa javnom rasvjetom je bio problem na cijelom tom potezu od nadcestarije 
dalje jer je netko prekinuo kablove od struje, to smo sanirali, a i šetnicu ćemo urediti. 
 
Gradonačelnik – za kanalizaciju Dubrave će vidjeti  s direktorom Vodovoda. 
 
Vijećnik Dujmović je dostavio slijedeće vijećničke upite u pisanom obliku: 
1. Broj zahtjeva i stanje prijenosa državnog vlasništva i imovine ne Grad Omiš -  Traži da mu 
    se pisano navede koji su aktivni zahtjevi koje je prema resornom Ministarstvu podnio Grad  
    Omiš. Postoje li određene prepreke u tom postupku i kada se, sukladno obećanju, očekuje 
    darovnica, odnosno pozitivno rješenje istih? 
 
2. Turistički kompleks Ravnice – dopuna upita po dostavljenom odgovoru od 21.5.2019. a na  
     pitanje postavljeno na 15. sjednici GV dana 29.1.2019. 
 
Nezadovoljan dijelom odgovora i njegovom nepotpunošću postavlja dodatna pitanja: 
 
a) postoji li u arhivi vezanoj s ugovorom uz prodaju ovog turističkog kompleksa 
dokumentacija koja u kojoj je sačinjena analiza cijene ugovornih obaveza koje treba ispuniti 
Grad Omiš kako bi ispunio ugovorne obaveze iz Ugovora, a iste logično umanjuju cijenu 
prodaje predmetnih nekretnina? 
 
b) tko je u ime Grada vršio pravne postupke pripreme predmetnog Ugovora (pravna služba 
Grada ili Odvjetnički ured)? 
 
c) je li zemljište preko kojeg je trebalo izgraditi predmetnu prometnicu kao obavezu iz čl. 27. 
Ugovora pripalo kupcu ili se podrazumijeva da kupac bez naknade ustupa zemljište za 
potrebe izgradnje nove prometnice, na način da njenom izgradnjom postojeća prometnica (i 
danas postojeća) postaje vlasništvo kupca, a nova prometnica kao ugovorna obveza grada 
Omiša preuzima njenu ulogu, a zadržava vlasništvo i rang postojeće prometnice koju je 
trebalo izmjestiti? 
 
d) traži da mu se dostavi cjelovita kopija programsko urbanističko-arhitektonskog rješenja u 
određenom mjerilu ili kopiju katastarskog prikaza 1. Korištenja i namjene površina UPU 
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Garma – Ravnice u mjerilu izrade kako bi utvrdili dužinu prometnica unutar obuhvata 
predmetnog plana jer nije odgovoreno koja je dužina predmetne prometnice unutar 
obuhvata (dužina prometnice i širina poprečnog profila može dati grubu – okvirnu procjenu 
troška izgradnje nove prometnice. 
 
Smatra da je prodajom ovog zemljišta po cijeni od 50,02 eura za 1m“, odnosno za 
4.009.453,14 eura, bez obveze privođenja namijenjenoj svrsi u određenom vremenu od dana 
prodaje, Gradu Omišu nanesena nesaglediva šteta koja nesumnjivo koči turistički razvoj 
našega grada, s više stajališta kako u turističkom tako i u gospodarskom smisli. 
Bez suradnje s vještacima koji su navedeni i stručne analize, nije trebalo ni vršiti prodaju 
predmetnog zemljišta, pa stoga pita da li ista postoji kao temelj prodaje koju bi trebao 
provoditi dobar gospodar? 
Smatra da bi bilo ekonomično angažirati vještake navedenih struka i izložiti Grad Omiš 
troškovima koji se spominju za raspravu o projektu koji bi svojom realizacijom donio 
turistički i gospodarski procvat našega grada. 
Upravo zbog činjenice koju navodi Odvjetnik Mijoč i nepovoljne pravne pozicije zbog 
neispunjenja svojih obaveza Grad Omiš treba izanalizirati odredbe ovog ugovora koji koči i 
nedvojbeno sputava dio njegovog gospodarskog razvoja. 
Gledajući iz današnje perspektive upravo zbog neprovedivosti ovakav ugovor, bez obzira na 
postignutu cijenu u trenutku prodaje spada u domenu onih ugovora s kojima se bavi Državno 
odvjetništvo i sliči na afere zbog kojih „padaju“ ministri. Na žalost ti isti kod nas zaslužuju 
saborsku fotelju. 

 
Ad 3/ 

PRIJEDLOG III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2019.G. 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog III: Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2019. 
godinu te predložio Gradskom vijeću njihovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Meri Smailagić, voditeljica odsjeka za proračun izvijestila je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da su sa  9 glasova ZA i 3 glasa  SUZDRŽAN donijete 
 

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2019.g. 
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 400-06/19-01/07 Urbroj: 2155-01-01-19-1  
 

Ad 4/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU  

PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2019. G. 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna 
Grada Omiša za 2019.g. te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Meri Smailagić, voditeljica odsjeka za proračun izvijestila je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao. 
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Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 9 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donijeta 
 

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

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 400-06/19-01/08 Urbroj: 2155/01-01-19-1. 
 

Ad 5/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 

 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o komunalnom redu, 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: 
 
Zdravka Šodan – je li ovom Odlukom predviđena zabrana rezervacija na plažama 
(postavljanje ručnika, šatora i sl.) i kolika je kazna propisana za ovakav prekršaj? 
Kome se treba obratiti kada se takva situacija dogodi? 
 
Zorica Terzić – mi smo s Peovicom dogovorili da će njihovi djelatnici prilikom čišćenja plaža, 
ukoliko primijete postavljane ručnike , iste pokupiti i odložiti na jedno mjesto, te da ako ih do 
sutra nitko ne uzme, mogu odvesti na deponij. 
Ovo pitanje je regulirano člankom 75. Odluke o komunalnom redu, za fizičke osobe je 
predviđena kazna od 300,00 do 1.000,00 kuna. 
Za ovakve situacije se treba javiti komunalnim redarima koji će izaći na teren. 
 
Denis Dujmović- zašto je zabranjeno držanje domaćih životinja na području od Omiša do 
Piska ispod stare ceste, kada tu postoji i ne građevno područje gdje bi se domaće životinje 
mogle držati bez da ikoga to ugrožava? 
 
Zorica Terzić – imali smo više prijava po pitanju držanja domaćih životinja gdje su se 
kokošinjci nalazili uz vile sa bazenima, pa smo tu zabranili držanje, a na selima u zagori je 
domaće životinje držati na udaljenosti od 100m od stambenog objekta, naravno pod uvjetom 
da su zadovoljeni sanitarno tehnički uvjeti. 
 
Denis Dujmović – čl.7. – postavljanje antena, klima uređaja…… traži tumačenje ove odredbe? 
 
Zorica Terzić – u čl. 7. stavak 3. je propisano kako postupati u iznimnim situacijama. 
 
Denis Dujmović -  čl. 65. – što konkretno znači dostava robe?  
 
Zorica Terzić – novi Zakon o komunalnom gospodarstvu nalaže da moramo regulirati i pitanje 
parkirališnih, opskrbnih itd. mjesta. Mi već imamo Odluku o parkiranju, vremenu i naplati 
parkiranja u kojoj je regulirana i opskrba, a za koju  je  prometni stručnjak iz policije dao 
odobrenje. 
Ovo je opća odredba da bismo zadovoljili formu propisanu Zakonom. 
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Denis Dujmović – da li stanovnici stare gradske jezgre moraju imati posebno odobrenje za 
dostavu robe ili se podrazumijeva da onaj tko tu ima adresu prebivališta može dostavljati 
robu i vršiti utovar i istovar? Odnosno što je sa fizičkih osobama, kada treba u stan dostaviti 
npr. krompire, drva…. 
 
Zorica Terzić – u starom gradu postoje dvije osnovne rampe za dostavu, na Vangradu i na 
Poljičkom trgu za koje prometni redar izdaje odobrenja za korištenje istih. 
Kada fizičke osobe imaju potrebu korištenja dostavnih rampi npr. za selidbu ili sl. onda 
trebaju doći u komunalni odjel i dobiti će ključ od rampe. 
Ove rampe su predviđene za opskrbu, dakle za poslovne subjekte. 
 
Mate Sovulj – u gradu postoji gotovo 2000 parkirnih mjesta kojima upravlja Grad Omiš. 
Dozvoljeno je zaustavljanje  do 15 minuta bez naplate. Tako da stanovnici staroga grada koji 
nose stvari u svoje objekte to mogu obaviti za tih 15 minuta koje se ne naplaćuju. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donijeta 
 

O D L U K A 
o komunalnom redu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:360-01/19-01/479,  Urbroj:2155/01-
01-19-04. 
 

Ad 6/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU 

POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, 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 predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Sanja Ilić – što je s opasnim psima koji su pušteni s povodca, je li itko takve situacije 
prijavljuje?  Koga treba zvati u situaciji kada vidimo psa koji je bez vlasnika i povodca i je li 
komunalni redar kaznio ijednog vlasnika pasa koji nepropisno drži psa? 
 
Zorica Terzić –  treba se javiti komunalnim redarima, smatra da će ova Odluka dati dobre 
rezultate jer detaljno propisuje postupanje i nadležnost komunalnih redara.  
Što se tiče opasnih pasa postoji Pravilnik o opasnim psima, koji definira da je opasan pas onaj 
koji je nekoga napao, bilo koje pasmine. 
Plaža za pse u Omišu je iza balotaškog terena u Nemiri, ima tuš za životinje i označena je kao 
plaža za pse. 
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Tomislav Bartulović – je li Grad odredio lokacije parkova za pse, lokacije za istrčavanje pasa i 
sl, a u zagorskom dijelu? 
 
Zorica Terzić – u zagori smo postavili table gdje je zabranjeno kupanja pasa i komunalni 
redari su nadležni za to kontrolirati. 
 
Denis Dujmović – prije nekoliko sjednica upravitelj Vlastitog pogona je rekao da nema vozilo 
za djelatnike s javnih radova dovesti na određene lokacije, što se po tom pitanju učinilo? 
 
Mate Sovulj – imamo radni kamion, no trebalo bi nam općenito u gradu još vozila da bismo 
bili mobilniji, i to je predviđeno proračunom. 
 
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 uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 360-01/19-01/479,  Urbroj:2155/01-
01-19-04. 
 

Ad 7/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI GRADA OMIŠA I NJEZINOM 

PRAVNOM STATUSU 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i 
njezinom pravnom statusu, te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Nikola Milaković, voditelj odsjeka za imovinsko pravne poslove izvijestio je u ovom 
predmetu. 
Vijećnik Nikola Tijardović dostavio je prijedlog dopune ove Odluke kako slijedi: 
Članak 1.  
Tablica 2. Sportska igrališta Grada Omiša dodati: 
1. ŠRC „Vinine“ kat.č.zem. 6983/3 k.o. Tugare 
2. Boćalište – dio č.z. 7168/1, k.o. Tugare 
 
Tablica 4. – Dječja igrališta Grada Omiša dodati: 
1. Dječje igralište Naklice dio. Č.zem. 7168/1 k.o. Tugare 
 
Tablica 6. – Popis groblja i mrtvačnica na području Grada Omiša dodati: 
1. Mrtvačnica Naklice, dio č.zem. 7168/1, k.o. Tugare 
 
Tablica 9. – Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Omiša dodati: 
1. nerazvrstana cesta 17-02 – č. zem. 5969, 5971/1, 5971/3, 5971/2, 5977/2, 5979 i 5980 k.o. 
Tugare 
2. nerazvrstana cesta 17-3, č.zem. 5928, 5927/1, 5924/4, 5923/3, 5923/1, itd. k.o. Tugare 
3. nerazvrstana cesta 17-6, č.zem. 6855, 6844, 6845, 6846, 6846/3 k.o. Tugare 
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Predlagatelj je prihvatio prijedlog Vijećnika Tijardovića, bez nadopune točke 9. jer će se 
nerazvrstane ceste uvrstiti u Odluku o nerazvrstanim cestama. 
 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
Gradonačelnik – treba dodatnim popisom utvrditi sva  balotaška igrališta na području Grada i 
dodati ih u ovu Odluku. 
 
Nikola Milaković – ovu Odluku moramo donijeti do 4.8. pa kasnije možemo raditi dopunu 
Odluke. 
 
Zdravka Šodan – znači li da će se problem dječjeg igralište u Mliji  moći riješiti kroz elaborat?  
 
Nikola Milaković – moći će se upisati kao vlasništvo Grada Omiša, ali neće se moći na taj 
način legalizirati. No rješavanje pitanja vlasništva  je prvi korak. 
 
Denis Dujmović – MO Seoca je još 2016. godine dostavio popis cesta,  oko 3km  koje su 
kolne, a koje nisu u popisu nerazvrstanih cesta, pa pita može li i on kao vijećnik Tijardović 
predložiti da te ceste uđu u ovu Odluku? Traži da se dopis razmotri, provjeri i uvaže one 
ceste koje jesu u naravi nerazvrstane ceste. 
 
Nikola Milaković – može se dati prijedlog, no mi moramo provjeriti jesu li to u naravi zaista 
nerazvrstane ceste. Nerazvrstane ceste ne bi trebalo stavljati u ovu Odluku nego u nadopunu 
Odluke o nerazvrstanim cestama. 
 
Lidija Pavković – prijedlozi moraju biti konkretni, ceste moraju biti imenovane sa brojem 
čestice zemlje, ne možemo nešto imaginarno uvrstiti u Odluku. 
 
Denis Dujmović – hoće li se ovom Odlukom riješiti problem groblja i mrtvačnice Seocima, 
koje je predviđeno prostornim planom? Odnosno da se jednostavnijim postupkom to 
zemljište može upisati na Grad Omiš?  
Smatra da bi svi mjesni odbori trebali biti educirani o ovoj Odluci, jer će Zakon o grobljima, 
kada bude proveden, donijeti i neke grobljanske naknade itd. 
 
Nikola Milaković – da, groblje ima poseban pravni status, to je  javno dobro  u općoj uporabi 
kao neotuđivo vlasništvo Grada Omiša i ne može se prodati ili sl. 
 
Zorica Terzić – kada groblja pređu u vlasništvo JLS onda nastaje i obaveza Grada da se brine o 
njima, da ih održava… 
 
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 komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/19-01/506, Urbroj:2155/ 1-05-
02/1-19-2. 
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Ad 8/ 
PRIJEDLOG DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 

 INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 
2019. godinu, te predložio Gradskom vijeću njihovo 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 su jednoglasno sa 12  glasova ZA donijete 
 

D O P U N E 
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 363-03/18-01/670 Urbroj:2155/01-01-
19-5. 

Ad 9/ 
PRIJEDLOG POKRETANJA POSTUPKA JAVNE NABAVE RADI REALIZACIJE PROJEKTA  

UREĐENJE ULICE FOŠAL 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog pokretanja postupka javne nabave radi realizacije 
projekta uređenja ulice Fošal, te predložio Gradskom vijeću njegovo 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: 
 
Tomislav Bartulović – hoće li se završni dio šetnice Fošal, prema tvornici Cetina, morati rušiti 
kada se bude gradila gradska luka? 
 
Zora Lelas Ković – projekt uređenja Fošala je usklađen sa projektom gradnje gradske luke i 
projektom rekonstrukcije D8 sa zapadne strane. 
 
Denis Dujmović – koje su  kamene ploče  predviđene za popločavanje ulice Fošal,  je li to 
najbolje rješenje zbog upijanja, odnosno prljanja? 
 
Zora Lelas Ković – vrsta ploča će biti opisana u postupku javne nabave, odnosno tu će biti 
opisane tehničke karakteristike tih kamenih ploča. Prema onome što su nam rekle 
projektantice to bi mogao biti kamen Vrsine ili Dolit. 
 
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 
 

1. Grad Omiš će radi realizacije projekta uređenje ulice Fošal u Omišu, kojim je 
predviđena zamjena postojeće infrastrukture i postavljanje podne obloge od kamenih 
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ploča, provesti otvoreni postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 
120/2016. 

2. Daje se suglasnost gradonačelniku Grada Omiša Ivi Tomasoviću, dipl.oec., da nakon 
provedbe otvorenog postupka javne nabave sklopi ugovor za izvođenje radova 
zamjene i održavanja postojeće infrastrukture sa uređenjem obuhvata javne površine 
ulice Fošal. 

3. Sukladno vrijednosti radova iz odabrane ponude utvrditi će se visina i struktura 
rashoda i izdataka, izvora financiranja kao i dinamika dospijeća obveza prema 
gradskom proračunu. 

 
Ad 10/ 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA OMIŠA 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša, 
te predložio Gradskom vijeću njezino 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 su jednoglasno sa 12 glasova  ZA donijete 
 

Izmjene i dopune ODLUKE o socijalnoj skrbi Grada Omiša 
Članak 1. 

U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Omiša, (Službeni glasnik Grada Omiša br. 1/2017 i 1/2018) 
(dalje u tekstu: Odluka) u članku 14., dodaje se točka 14. i glasi: 14. pravo na novčanu 
potporu umirovljenicima u vidu „božićnice“  

Članak 2. 
Iza članka 26 a. Odluke dodaje se članak 26 b. i glasi: 13. Pravo na novčanu potporu 
umirovljenicima u vidu „božićnice Pravo na novčanu potporu umirovljenicima u vidu 
„božićnice“ mogu ostvariti građani Grada Omiša koji ispunjavanju cenzus prihoda od 
mirovine, po podnesenom zahtjevu s prilozima: - zadnji odrezak ili potvrda o mirovinskom 
primanju - preslik osobne iskaznice, - Potvrda o visini dohotka i primitaka za prethodnu 
godinu korisnika strane mirovine Gradonačelnik Grada Omiša zaključkom utvrđuje iznos 
novčane potpore, te raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva u svrhu ostvarivanja prava 
na „božićnicu“. Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama 
Grada Omiša www.omis.hr.  

Članak 3. 
Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi. Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Omiša.  
 

Članak 4. 
Pročišćeni tekst Odluke utvrđuje i objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša 
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.  
 

Ad 11/ 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU RAVNATELJA  

JAVNE USTANOVE CENTAR ZA KULTURU OMIŠ 

http://www.omis.hr/
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Gradonačelnik je dostavio prijedlog Rješenja o izboru i imenovanju ravnatelja javne ustanove 
Centar za kulturu Omiš, 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. 
Zvonko Močić – Odbor za izbor i imenovanje je jednoglasno podržao ovaj prijedlog. 
 
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 donijeto  

 
R J E Š E NJ E 

o izboru i imenovanju ravnatelja javne ustanove Centar za kulturu Omiš 
 

1. Na prijedlog gradonačelnika Grada Omiša KLASA: 612-01/19-01/05 URBROJ: 2155/01-
02-19-8 od 19.srpnja 2019.g., a prema javnom natječaju objavljenom u dnevnom listu 
Slobodna Dalmacija dana 8.srpnja 2019.g. za ravnatelja javne ustanove Centar za 
kulturu Omiš, na mandat od četiri godine, imenuje se: PETAR BULJEVIĆ, prof., Iz 
Omiša, Cetinska cesta 32A.  

2. Mandat ravnatelja imenovanog u t.1. ovog Rješenja započinje slijedeći dan nakon 
isteka dosadašnjeg mandata ravnatelja ustanove.  

3. Osoba imenovana prema t.1. ovog Rješenja zaključuje ugovor o radu i stupa na rad u 
Centru za kulturu Omiš. Na strani ustanove i njenog osnivača ugovor zaključuje 
gradonačelnik Grada Omiša.  

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku 
Grada Omiša te se dostavlja kandidatu prijavljenom na javni natječaj.  

 
Ad 12/ 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I 
IMENOVANJE RAVNATELJA TE O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA FDK OMIŠ 

 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Zaključka o pokretanju postupka javnog natječaja za 
izbor i imenovanje ravnatelja te o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja FDK Omiš, 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 – koliko se vremenski najduže može biti vršitelj dužnosti? 
 
Đeki Stanić – do godinu dana. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA donijet 
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Z A K LJ U Č A K 
o pokretanju postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja te o imenovanju 

vršitelja dužnosti ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš 
 

1. Utvrđuje se da na dan 1.kolovoza 2019.g. Miji Staniću, prof., prestaje dužnost 
ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš zbog isteka mandata na koji je izabran i 
imenovan po Rješenju Gradskog vijeća Grada Omiša KLASA: 612-03/15-01/02, 
URBROJ: 2155/01-01-15-9, od 28.srpnja 2015.g., te se pokreće postupak izbora i 
imenovanja ravnatelja javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš na novi 
mandat od četiri godine putem javnog natječaja.  

2. Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš 
dužno je raspisati Natječajno povjerenstvo od tri člana od kojih dva člana imenuje 
gradonačelnik Grada Omiša i jednog člana ravnatelj Festivala dalmatinskih klapa Omiš 
iz reda članova Festivalskog vijeća. Natječajno povjerenstvo dužno je raspisati javni 
natječaj objavom u dnevnom tisku najkasnije 30 dana od prestanka mandata 
dosadašnjeg ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš.  

3. Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša dužan je utvrditi prijedlog 
osobe za izbor i imenovanje ravnateljem Festivala dalmatinskih klapa Omiš između 
kandidata prijavljenih na javni natječaj te ga dostaviti Gradskom vijeću Grada Omiša 
radi odlučivanja najkasnije u roku 45 dana od isteka roka za prijave kandidata na 
natječaj.  

4. Za vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš od 
dana 2.kolovoza 2019.g. pa do izbora i imenovanja te stupanja na dužnost ravnatelja 
Festivala dalmatinskih klapa Omiš u novom mandatu po provedenom javnom 
natječaju iz t.1. ovog Zaključka, a najduže na jednu godinu, imenuje se Mijo Stanić, 
prof. iz Omiša, dosadašnji ravnatelj ustanove. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada 
Omiša da s vršiteljem dužnosti ravnatelja u ime i račun Festivala dalmatinskih klapa 
Omiš zaključi Ugovor o radu vršitelja dužnosti ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa 
Omiš pod jednakim uvjetima kao iz ugovora zaključenog dana 1.kolovoza 2015.g., te 
na rok do prestanka obavljanja funkcije vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove. 
Posebna obveza vršitelja dužnosti ravnatelja je da u navedenom roku provede 
aktivnosti na dovršenju poslova natjecateljskog programa 53. Festivala dalmatinskih 
klapa Omiš 2019.g. i pripremi uvjete za eventualnu primopredaju dužnosti ravnatelja.  

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

 
Ad 13/ 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU  
ČLANOVA GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 

 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za 
procjenu šteta od prirodnih , 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 nitko nije sudjelovao. 
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Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA donijeto 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

I 
 U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Omiša, 
na četverogodišnji mandat, imenuju se:  
1. NIKOLA TIJARDOVIĆ, bacc. fizio., za predsjednika,  
2. ANA PERIŠIĆ, dipl. ing. agro., za članicu,  
3. TONĆI STANIĆ, za člana,  
4. PAULO BEGIĆ, za člana,  
5. NENO MIMICA, dipl. ing. građ., za člana.  

II. 
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu 
šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda KLASA: 080-02/17-01/02 URBROJ: 
2155/01-01/-17-13 od 6.rujna 2017.g.  
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u “Službenom glasniku 
Grada Omiša”.  
 

Ad 14/  
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA TEKST PRAVILNIKA O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA 

DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst 
pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića Omiš, te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Đurđica Rogošić, ravnateljica Dječjeg vrtića Omiš izvijestila je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Zvonko Močić – mi smo i na Upravnom vijeću o ovome raspravljali, složili smo da se ostaje 
smjer upravni i ekonomski, no i da želimo širu bazu kandidata, pa predlaže da se još doda i „ 
četverogodišnja SSS društvenog smjera“. 
 
Lidija Pavković -  stručna sprema treba biti određene ili odrediva. 
 
Simona Jurjević – predlaže da to bude upravna, ekonomska, birotehnička i gimnazija. 
Predlagatelj je prihvatio prijedlog vijećnice Jurjević. 
 
Đurđica Rogošić – koji su to odgovarajući poslovni za gimnaziju? 
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Lidija Pavković – netko sa gimnazijom je mogao raditi poslove administratora, knjigovođe, o 
tome će donijeti potvrdu poslodavca, ugovor o radu i to je dokaz o odgovarajućim 
poslovima. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA donijet 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Grad Omiš kao osnivač javne ustanove „Dječji vrtić Omiš“ Omiš na prijedlog njenog 
Upravnog vijeća KLASA: 601-02/19-02/115 URBROJ: 2155/1-07-01-19-1 od 23.srpnja 
2019.g. ovim daje prethodnu suglasnost na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada „Dječjeg vrtića Omiš“ u obliku i 
sadržaju kakav prileži predmetnom prijedlogu ustanove pod oznakom KLASA:601-
02/19- 02/115 URBROJ:2155/01-07-04-16-2 od 23.srpnja 2019.g..  

2. Akt iz t.1. ovog Zaključka se objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša.  
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu slijedećeg dana nakon dana njegove objave u 

Službenom glasniku Grada Omiša.  
 

Ad 15/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA 

 ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
 

Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika, te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Gradonačelnik, Ivo Tomasović, 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 12 glasova ZA donijeta 
 

O D L U K A 
o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 
Članak 1. 

U Članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni 
glasnik Grada Omiša br. 9/10, 4/12, 11/12, 10/13, 14/12 , 8/16, 8/16 i 5/18) iza rednog broja 
3. dodaje se redni broj 3.a koji glasi: „ red. broj klasifikacijski rang naziv radnog mjesta 
koeficijent 3.a. 3. ostala radan mjesta 3. klasifikacijskog ranga 2,25 „.  
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana po objavi u Službenom glasniku Grada Omiša. 
 
 
Završeno u  11.45 sati 
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VODITELJICA ZAPISNIKA                                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Ružica Jerčić                                                                              Zvonko Močić, dr.med. 

 

 


