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           REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD OMIŠ 
Gradsko vijeće 
Klasa: 021-05/17-01/04 
Urbroj: 2155/01-01-19-22 
Omiš, 29. kolovoza  2019.g 

 
Z A P I S N I K 

o radu 22.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
održane 29. kolovoza 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I 

 
Započeto u  16.00 sati 
Vrši se tonski zapis tijeka sjednice. 
Zapisnik se sačinjava na temelju tonskog zapisa. 
Voditeljica zapisnika: Ružica Jerčić 
 
NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. Sanja Ilić, prof. (do t.3.) 
2. Nikola Tijardović, bacc.fizio. 
3. Tonći Stanić 
4. Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur. 
5. Ivan Medić, dipl.ing 
6. Ana Generalić, prof. 
7. Jure Šaban Stanić, prof. 
8. Tomislav Bartulović 
9. Ivan Puljiz (do t. 3.) 
10. Zdravka Šodan 

 
NENAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. Zvonko Močić, dr. med.  
2. Simona Jurjević, dipl.uč. 
3. Mijo Mimica, oec. 
4. Ivan Bogdanović. mag.edu.hist.et.phil. 
5. Suzana Gojsalić, mag.iur. 
6. Denis Dujmović, ing.građ. 
7. 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 gradonačelnika 
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 

 
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, a uz promjenu 
redoslijeda točaka 2. i 3.  
Nakon glasovanja je utvrđeno da je jednoglasno sa  10 glasova ZA usvojen slijedeći 
 

d n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika u radu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
2. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice javne ustanove Dječji vrtić Omiš 
3. Vijećnički upiti 
 

Ad 1/ 
USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRAA OMIŠA 

 
Na tekst nacrta zapisnika o radu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša nije bilo 
primjedbi. 
Predsjedavatelj je nacrt zapisnika dao na glasovanje, potom je utvrđeno da jednoglasno sa 
10 glasova ZA usvojen Zapisnik o radu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša. 
 

Ad 3/ 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE JAVNE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ OMIŠ 

 
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice javne ustanove Dječji 
vrtić 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: 
 
Tomislav Bartulović – jasno je da Dječji vrtić treba imati ravnateljicu, no uvijek se sa ovakvim 
Odlukama čeka zadnji tren. O ovoj Odluci smo mogli i ranije raspravljati jer se znalo da će 
sadašnja ravnateljica biti do 31.8.2019. 
 
Đeki Stanić – bile su dvije greške u natječaju koji se morao ponoviti, tu je prošlo 20-ak dana i 
još neki splet okolnosti, zato se došlo do ovog datuma za donošenje Odluke. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog Rješenja dao na glasovanje potom je 
utvrđeno da je jednoglasno sa 10 glasova ZA donijeto 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnateljice javne ustanove Dječji vrtić Omiš 

 
 1. Na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Omiš Klasa: 612-01/19-03/192 Urbroj:  
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     2155/01- 07-04-19-1 od 9.kolovoza 2019.g., a prema javnom natječaju objavljenom u  
     dnevnom listu Slobodna Dalmacija dana 24.srpnja 2019.g. za ravnateljicu javne ustanove  
     Dječji vrtić Omiš, na mandat od četiri godine, imenuje se:  
 

ELA ĆOSO iz Omiša 
 
2. Mandat ravnateljice imenovane u t.1. ovog Rješenja započinje slijedeći dan nakon  
    sporazumnog prestanka ugovora o radu dosadašnje ravnateljice ustanove i to s danom  
    1.rujna 2019.g., uz obveznu primopredaju dužnosti.  
 
3. Osoba imenovana prema t.1. ovog Rješenja zaključuje ugovor o radu i stupa na rad u 
     Dječjem vrtiću Omiš. Na strani ustanove ugovor zaključuje predsjednik Upravnog vijeća.  
 
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku  
    Grada Omiša te se dostavlja kandidatima prijavljenim na javni natječaj.  
 
 

Ad 2/ 
VIJEĆNIČKI UPITI 

 
Ivan Puljiz – neozbiljno je sazivati sjednicu Gradskog vijeća ako nemate 9 ruku, a ne da 
oporba drži kvorum. 
Dobili smo popis gradske imovine – je li se razmišlja o tome da se imenuje npr. Odbor koji bi 
mogao neke od prostora iz ovog popisa dati u zakup, koncesiju i sl. da bi Grad o njih imao 
koristi? 
 
Gradonačelnik – nije potrebno imenovati Odbor, u našem komunalnom odjelu imovinsko 
pravna služba je sve prostore koje je bilo moguće, iznajmila ( u gradu, po mjesnim 
odborima…).  
 
Tomislav Bartulović – budući da je sušno razdoblje dugotrajno, velika je opasnost od požara. 
Mišljenja je da bi jedno vatrogasno vozilo trebalo biti u pripravnosti (da dežura) u zagori. 
Također bi trebalo i dalje vršiti dostavu pitke vode ljudima koji nemaju priključak na 
vodovodnu mrežu. 
 
Đeki Stanić – u Srijanima imamo ispostavu DVD-a i tamo je stalno stacionirano jedno 
vatrogasno vozilo kao i dežurstvo vatrogasaca u periodu protupožarne sezone. 
Opskrba kućanstava pitkom vodom će ići kao i svih dosadašnjim godina, po potrebi.  
U 6. i 7. mjesecu bilo je 66 dostava, po 7m3 po kućanstvu mjesečno. 
Ljudi se mogu javiti u HVIDR-u Omiš, njihov asistent daje nalog vatrogascima i tu nema 
problema. 
 
Gradonačelnik  - očekujemo da će se u slijedećih godinu dana završiti vodoopskrba srednjeg 
toka rijeke Cetine (još oko 6 milijuna kuna ulaganja).  
Iza toga vodu treba dovesti do kućanstava što je jako veliko ulaganje. Tamo gdje je to 
donekle isplativo ćemo svakako ići u realizaciju. 
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Tomislav Bartulović – na mjesto iskrcaja raftinga povremeno dolazi komunalni redar i vidi se 
pomak, autobusi se ipak „ustručavaju“ doći skroz na Cetinu. No broj raftingaša se povećao, 
to je prekrcano, trebalo bi ih staviti u gabarite gdje se oni mogu ukrcavati i iskrcavati. 
 
Gradonačelnik – suradnja s Javnom ustanovom ide na bolje, poduzete su određene 
aktivnosti, bilo je nekoliko kontrola (policija, čuvar prirode, komunalni redar i lučki kapetan), 
i za barkariole i za rafting. Ići će takve kontrole i u Blato n/C o do Čikotine lađe, predlaže da 
bude netko ispred mjesnog odbora. 
 
Zdravka Šodan – prije 4 sjednice je postavila pitanje vezano za probleme u Ulici Drage 
Ivaniševića, a do danas nije dobila odgovor? 
 
 
 
Završeno u  16.30 sati  

VODITELJICA ZAPISNIKA                                              POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Ružica Jerčić                                                                                       Tonći Stanić 

 
 
 


