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           REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD OMIŠ 
                  Gradsko vijeće 
Klasa: 021-05/17-01/04 
Urbroj: 2155/01-01-19-25 
Omiš, 20.12. 2019.g 

 
Z A P I S N I K 

o radu 25.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
održane 20. prosinca 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I 

 
Započeto u  17.00 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. (do t.8.) 
10. Mijo Mimica, oec.  
11. Tomislav Bartulović  
12. Ivan Bogdanović, mag.edu.hist.et.phil. 
13. Suzana Gojsalić, mag.iur. (do t.5.) 
14. Denis Dujmović, ing.građ. 
15. Ivan Puljiz (do t.3) 
16. Zdravka Šodan 

 
NENAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. 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. Stipe Žuljević Mikas, dipl.ing. pročelnik UO za KDS, UP i ZO 
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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. Meri Smailagić, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo 
9. Zorica Terzić, dipl.iur., voditeljica odsjeka za javne površine i zakup 
10. Mateo Pezo, prof. savjetnik za sport 
11. Katarina Pupačić, dipl.oec. savjetnica za gospodarstvo 
12. Matko Kovačević, dipl.ing. direktor Vodovod 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, a točke  
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma 
i  
9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma 
 
povučene su sa dnevnog reda. 
 
Dodaje se točka dnevnog reda: Prijedlog Oluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Marušići 2 (I)  
 
Nakon glasovanja je utvrđeno da je jednoglasno sa 16 glasova ZA usvojen slijedeći 
 

d n e v n i   r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika o radu 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša 
2. Vijećnički upiti 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2019.g. 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za  
    2019. godinu 
5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš  
     u 2019.godini 
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada  
    Omiša za 2019. godinu 
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2019.  
    godinu 
8. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području  
    Grada Omiša 
9. Prijedlog Odluke o lokacijama za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu  
     sirovinu  kod izvođenja radova izgradnje obilaznice Grada Omiša 
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 
11. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada  
       Omiša za 2019. godinu  
12. Prijedlog I Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 
       2019. godinu 
13. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Marušići 2 (I) 
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Ad 1/ 
USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA 

 
Na tekst nacrta zapisnika o radu 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša nije bilo 
primjedbi. 
Predsjedavatelj je nacrt zapisnika dao na glasovanje, potom je utvrđeno da je jednoglasno sa 
16 glasova ZA usvojen Zapisnik o radu 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša. 
 

Ad 2/ 
VIJEĆNIČKI UPITI 

 
Mijo Mimica – subvencioniranje autobusne linije 60 za učenike i studente  - zašto se takva 
subvencija ne odnosi i na ostale učenike i studente sa cijelog područja Grada Omiša? 
 
Gradonačelnik – radi se o tome da na liji 60 voze dva prijevoznika- Promet Split i Dalmatinac 
bus. 50-ak učenika je koristilo usluge Prometa Split, a oko 140 učenika i studenata 
Dalmatinac bus iz razloga što je Dalmatinac bus bio cijenom povoljniji. Promet Split je 
odlučio da će na toj liniji izjednačiti cijenu pokazne karte sa Dalmatinac busom kako bi 
privukli što veći broj korisnika. Gradu Omišu se ne mijenja visina subvencije za učenike i 
studente. 
Prijevoz koji je u zagori je relacijski (i njega ne subvencionira država),  te ne spada pod istu 
mjeru, i na žalost nema prostora za povećanje broja putnika. Iz toga razloga je Promet snizio 
cijenu na liniji 60 a za druge linije ne. 
Grad Omiš godišnje izdvaja 2,6 milijuna kuna za subvencioniranje prijevoza i trenutno zaista 
nema prostora za daljnje povećanje tog iznosa. 
Roditelji učenika plaćaju 17% od stvarne cijene pokazne karte. 
 
Ivan Puljiz – koji su razlozi mještana Dubrave za referendumom o izdvajanju iz Grada Omiša? 
Hoće li gradonačelnik pokušati uvjeriti stanovnike Dubrave da se ne izdvajaju iz sastava 
Grada Omiša, odnosno da se nađe zajednički jezik oko ovog problema? 
 
Gradonačelnik – mještani Dubrave su izrazili svoju želju za pripajanje Gradu Splitu jer kažu da 
su godinama više orijentirani prema Splitu, autobusne linije su prema Splitu, komunalna 
infrastruktura (Splitski vodovod itd.)  Budući da smatramo da ovo nije odluka koju treba 
brzopleto donijeti skinuli smo  točke 8 i 9 s dnevnog reda. 
Predsjednik MO Dubrava došao je sa inicijativom  i potpisima mještana da se Dubrava izdvoji 
iz Grada Omiša. Procedura je takva da Gradsko vijeće mora dati svoju suglasnost, no 
smatramo da to nije interes Grada Omiša i točke smo povukli, radi se o teritoriju Grada 
Omiša. 
 
Lidija Pavković – da bi se jedno naselje izdvojilo iz jedne JLS  i prešlo u drugu  inicijativu daje 
ili trećina stanovnika toga naselja ili predstavničko tijelo odnosno Gradsko vijeće. 
Da bi se odvajanje zaista i realiziralo Gradsko vijeće treba dati svoju suglasnost, odnosno do 
odcjepljenja odnosno izdvajanja nekog naselja iz JLS ne može doći bez suglasnosti Gradskog 
vijeća. 
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Mijo Mimica – bitno je za napomenuti da je potrebo i da druga JLS mora dati suglasnost da 
prihvaća to naselje u svoj sastav. 
U jeku rata je Grad Omiš pomogao da se izgradi vodovod u Dubravi, nakon toga je u Dubravi 
sanirana i uređena mjesna crkva, prostorije mjesnog odbora, javna rasvjeta, telefonija, cesta 
Smovo - Dubrava itd. Dakle, ulaganja grada Omiša u Dubravu su bila značajna, no mještani 
Dubrave su izuzetno ogorčeni vezano za njihovu inicijativu vezanu za izgradnju 
kanalizacijskog sustava. Oni su bili osigurali sredstva, a Grad Omiš, odnosno Vodovod ih tu 
nije podržao. S ljudima treba razgovarati i iznaći način za rješavanje ovog problema. 
 
Gradonačelnik – nije istina da su mještani osigurali sredstva za izgradnju kanalizacije u 
Dubravi. Direktor Vodovoda će pojasniti cijelu problematiku. 
 
Matko Kovačević – za izgradnju kanalizacijskog sustava Dubrave trebalo bi oko 8-9 milijuna 
kuna. Mještani su pokrenuli inicijativu preko nekih svojih privatnih linija u Županiji, obećavali 
su se nekakvi novci, jedno su obećanja, a drugo su stvarni programi.  
Gradsko vijeće Grada Omiša donosi programe, Županija također, Hrvatske vode… 
Vodovod Omiš je izradio (financirao) Idejno rješenje i dobili smo lokacijsku dozvolu. Nikakav 
drugi novac od nikoga nije osiguran nit ga je Vodovod dobio. Nije na Vodovodu da određuje 
hoće li Dubrava dobiti kanalizaciju prije nego npr. Mimice ili Kučiće ili bilo koje drugo naselje. 
Da je netko osigurao novac za tu investiciju mi bismo na tome radili. 
Prostor Dubrave, Srinjina, Sitno Gornje, Donje je bio razmatran kroz aglomeraciju Split kojoj 
oni ustvari i pripadaju. No, taj dio studije je odbačen kao neprihvatljiv trošak, kao nešto što 
nema ekonomsko uporište. Siguran je da bi studija pokazala da je taj trošak nepriuštljiv tom 
stanovništvu, jer bi tada cijena odvodnje koštala minimalno 15 kn po m3. 
Bile su čak i neke grube optužbe da je Županija prebacila neki novac Vodovodu, a da isti nije 
namjenski potrošen – to je neistina, uostalom to je vrlo lako provjerljivo i u Županiji i u 
Vodovodu. 
 
Denis Dujmović – što se tiče subvencioniranog prijevoza za učenike i studente, smatra da je 
zaista potrebno pronaći neki način  (rebalansom proračuna) da i djeca iz zaobalnog dijela 
imaju istu cijenu pokazne karte kao i djeca iz Omiša. 
Npr. imamo problem da 26% stanovnika ne plaća smeće pa mi iz proračuna to saniramo, 
kako tome stati na kraj, pa bi onda bilo prostora i za subvencije. 
 
Gradonačelnik – subvencija Grada Omiša od 2,6 milijuna kuna se uglavnom i odnosi na 
zagoru, a liniju broj 60 je rentabilna, samoodrživa. 
 
Denis Dujmović – predstavnici mjesnih odbora Kučiće, Svinišće, Podašpilje oglasili su se 
vezano za funkcioniranje prometa u tijeku izvođenja radova – prema Županiji je išao 
prijedlog izmjena i dopuna da se ubaci ova trasa. 
Bilo je riječi o tome da bi čak Hrvatske ceste probijale tunel (radni) koji bi omogućio 
prometovanje za vrijeme izvođenja radova? 
Mi se kao gradski vijećnici  trebamo uhvatiti elementarnih pitanja. Stanovnici omiškog 
zaobalja (kada se radila brnistra) su izdvojili otprilike 8 milijuna kuna za 10 mjeseci koliko je 
ta cesta bila zatvorena za promet , tunel duljine 300m košta cca 5 milijuna kuna. 
Mi trebamo prisiliti Hrvatske ceste da to naprave jer je to u interesu stanovnika. Ako sada ne 
iskoristimo ovu priliku, pitanje kada ćemo to moći napraviti. Projektna dokumentacija se 
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može napraviti po hitnom postupku, izmjene županijskog prostornog plana su u tijeku, 
možemo izmijeniti i svoj prostorni plan i konačno osigurati neki alternativni pravac tim 
stanovnicima za prometovanje. 
Dužnost je oporbenih vijećnika je lobirati kod svojih saborskih zastupnika da se taj projekt 
realizira.  

 
Gradonačelnik – slaže se da je sada prilika da se takvo nešto napravi, zato smo i poslali u 
zahtjev u Županiju da se to uključi u izmjene i dopune županijskog prostornog plana. 
 
Denis Dujmović – traži da mu se dostavi kopija dopisa koji je išao prema Županiji vezano za 
izmjene i dopune Županijskog prostornog plana. 
 
Mijo Mimica – kada se radila brnistra, najviše su bili ugroženi stanovnici Poljica, no poslovna 
zona Zakučac je normalno radila, a sada neće ništa funkcionirati, ima u Zakučcu 10-ak firmi , 
treba o tome voditi računa. 
 
Jure Šaban Stanić – nije dobio pisani odgovor na svoje pitanje postavljeno na prošloj sjednici, 
pa ponovno traži da mu se isto dostavi. Pitanje je: zašto u roku od 45 dana nisu izvješteni o 
odabiru ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa i da li Grad Omiš to smatra povredom 
postupka? 
Također traži odgovor zašto se vijećnica Šodan solidarizirala sa mišljenjem vladajuće stranke 
i glasovala za gospodina Miju Stanića, a rekla je da njega (Juru Šaban Stanića) smatra boljim 
kandidatom. 
 
Zvonko Močić – kome je upućeno ovo pitanje? Zašto se javno proziva gradska vijećnica, ona 
ima pravo na svoje razloge i ovo nije vijećnički upit. Nitko na ovom vijeću nije dužan niti 
može odgovoriti na ovo pitanje. 
 
Mijo Mimica – ponovno traži pisani odgovor na upit postavljen na prošloj sjednici – kada će 
župni ured Srijane  Dolac Gornji dobiti vodu? 
 
Matko Kovačević – kada se izgradi opskrbna mreža u tom dijelu naselja (u toj grupaciji 
naselja izgrađeno je 90% mreže), župna kuća se nalazi odvojena od ostatka naselja i 
potrebno je malo veće ulaganje da bi se priključila na vodovodnu mrežu. Mišljenja je da bi to 
moglo biti slijedeće godine. 
 
Denis Dujmović – nikako mu se ne odgovara na postavljena pitanja npr. iz 7. mjeseca, pita se 
koji je razlog tomu? Moli da se na postavljena vijećnička pitanja dostavljaju odgovori. 
 
Vijećnik Denis Dujmović u pisanom obliku je dostavio slijedeći vijećnički upit: 
Ponavlja i nadopunjuje upit postavljen na 21. sjednici Gradskog vijeća 
 
„U dnevnom tisku Slobodna Dalmacija – dana 5.7.2019. osvanuo je tekst u kojem se navodi 
da je bivši ministar državne imovine Goran Marić na području SDŽ s određenim gradovima i 
općinama poput Visa, Imotskog, Sinja, Solina i Zadvarja potpisao ugovore o darovanju 
određenih nekretnina, odnosno zemljišta i prostora koji su bili u vlasništvu države. 
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Premda sam u prošlom vremenu na ovu temu tražio slične odgovore, zanima me i tražim da 
mi pisanim putem navedete aktivne zahtjeva koje je prema resornom ministarstvu podnio 
Grad Omiš (naziv nekretnine – darovnog zahtjeva, datum uručenja i otpreme zahtjeva, 
ur.broj i klasa.) 
Ovaj podatak mi je potreban kako bi kroz pitanja saborskih zastupnika HDS-a došao do 
adekvatnog odgovora, a sve u cilju rješavanja upućenih zahtjeva koji donose mogućnost 
gospodarskog i infrastrukturnog razvoja našega Grada.“  
 

Ad 3/ 
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2019.GODINU 

 
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog 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 sudjelovali su: 
 
Zvonko Močić – koji smo to spor platili 1,8 milijuna kuna? 
 
Gradonačelnik – radi se o tome da je Grad sklopio ugovor sa tvrtkom HIMK, pravni sljednik 
tvrtka ITVZ, o konzultantskim uslugama za definiranje ugovora o javno privatnom 
partnerstvu za izgradnju gradske sportske dvorane. Nakon što je tvrtka odradila dio 
ugovorenih usluga Grad je odlučio da odustaje od toga ugovora, no Grad nikada nije platio 
iznos od 650.000,00 kuna za obavljeni posao, tvrtka je tužila Grad Omiš i nakon puno godina 
taj sudski spor je Grad izgubio i morali smo platiti iznos od 1,8 milijuna kuna (sa kamatama). 
Ove smo godine, na žalost,  platili oko 3 milijuna kuna izgubljenih sporova iz bivših vremena i 
boji se da će toga biti još. 
 
Mijo Mimica – želi se samo osvrnuti na sport sa HIMK-om – kada je došlo do spora, tadašnji 
odvjetnik Grada Omiša je savjetovao da se to ne plati i imali smo čvrste garancije da Grad to 
ne treba platiti. Ne zna što se u međuvremenu događalo, veliki je vremenski odmak, no tada 
se postupilo prema savjetu odvjetnika. 
Što se tiče duga prema Cestaru, poznato je da da to nama nije prikazano ni u onom izvješću 
kod primopredaje vlasti niti godinu dana prije kod donošenja proračuna. 3 milijuna kuna su 
velika sredstva za Grad, no nikakve loše namjere nije bilo i sve je rađeno po savjetu 
službenog odvjetnika Grada Omiša. 
 
Denis Dujmović –  npr. ugovor turistički kompleks Ravnice – zbog takvih i sličnih ugovora će 
Grad Omiš zasigurnoi dalje  ispaštati i plaćati, zato postavlja vijećnička pitanja da bi došao do 
potpune istine. 
Poticaji u poljoprivredi -  u ovoj godini je realiziran svih 86.00,00 kuna predviđenih 
proračunom. U obrazloženju ste rekli da je program ove godine izostavljen jer u više 
uzastopnih godina ta stavka nije realizirana?   
 
Katarina Pupačić – imali smo dvije potpore udrugama –  sufinanciranje znanstvene 
konvencije geotehničkog društva u hotelu Plaža i Udruga Paićuša za manifestaciju Povenjak. 
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Na žalost ljudi koji bi trebali koristiti ovu mjeru se ne javljaju pa smo tu proračunsku stavku 
iskoristili za ove dvije manifestacije. 
Kroz LAG ADRION su naša 2 poljoprivrednika ostvarila poticaje od oko 200.000,00 kuna 
bespovratnih sredstava i na taj način rješavamo potrebe u poljoprivredi. 
 
Denis Dujmović – što je s projektom parka u Kostanju? 
 
Katarina Pupačić – vrijednost tog projekta je trebala biti oko 500.000,00 kuna, no nakon 
dodatnih zahtjeva MO (kamen, rasvjeta…) došli smo na iznos od milijun kuna i to više nije 
bilo prihvatljivo za mjeru koja je to iz LAG-a financirala. LAG bi to sufinancirao do 30.000 
eura, a Grad Omiš ostali iznos, što je bilo previše. 
 
Gradonačelnik – LAG bi taj projekt sufinancirao do 30.000 eura, a ostatak Grad što je u ovom 
trenutku bilo previše. Rekli smo da ćemo sačekati neki novi natječaj iz mjere ruralnog 
razvoja, imamo spreman projekt koji je rađen u suradnji sa mjesnim odborom i možemo ga 
odmah prijaviti na natječaj. 
 
Denis Dujmović – planira li se na određenim dječjim igralištima postaviti antistres podloge 
npr. na Punit? Također planiraju li se zaštititi igrališta od udara, povrede djece  (zaštitne 
ograde)? 
 
Mateo Pezo – antistres podloga je definirana europskom normom 1177. Danas se više 
igrališta ne mogu raditi kako su se radila ranije, odnosno mora postojati kompletna 
projektna dokumentacija i ishodovanje građevinske dozvole. Proći će neko prijelazno 
razdoblje, no u budućnosti će zasigurno sva igrališta morati biti u skladu sa EU normama. 
 
Ana Generalić -  zašto se u programu javnih potreba briše pozicija za zaštitne ograde kada 
ona realno postoji, odnosno postoji potreba za postavljanje zaštitnih ograda na dječjim 
igralištima? 
 
Mateo Pezo – stavka se planirala u nekom paušalnom iznosu. Grad Omiš ima u vlasništvu  
20 -ak igrališta o kojima brine i gdje god se ukaže potreba tu će  biti kvalitetno sanirana 
ograda na igralištima (preko stavki namijenjenih za saniranje igrališta), a prema zahtjevima 
na terenu i potrebama mjesnog odbora. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da su sa 9 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŽAN glasova donijete 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna Grada Omiša za 2019. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:400-06/19-01/13, Ur.broj:2155-01-01-
19-1. 
 

Ad 4/ 
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  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 i 6 glasova SUZDRŽAN donijeta 
 

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

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:400-06/19-01/12. Urbroj:2155/01-01-
19-1. 
 

Ad 5/ 
PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU KULTURE ZA 

GRAD OMIŠ U 2019. GODINI 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u području 
kulture za Grad Omiš u 2019. godini, te predložio Gradskom vijeću njihovo 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 su sa 9 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN donijete  
 

I Z M J E N E  I  D O P U N E 
Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2019. godini 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:612-01/18-01/07, Urbroj:2155/01-01-
19-14. 
 

Ad 6/ 
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOIJALNE SKRBI 

GRADA OMIŠA ZA 2019. GODINU 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u području 
socijalne skrbi za Grad Omiš u 2019. godini, te predložio Gradskom vijeću njihovo donošenje.  
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Katarina Pupačić, savjetnica 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 sa 8 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN donijete  
 

I Z M J E N E  I  D O P U N E 
Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Omiš u 2019. godini 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:550-01/-19-01/27, Urbroj:2155/01-01-
19-04. 
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Ad 7/ 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA OMIŠA ZA 
2019. GODINU 

 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 
Grad Omiš u 2019. godini, te predložio Gradskom vijeću njihovo donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Mateo Pezo, savjetnik za sport izvijestio je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Simona Jurjević – koliko ima ukupno igrača u seniorima (košarka), a koliko ih je s omiškog 
područja? 
 
Mateo Pezo – svi „udarni“ igrači  i trenerski kadar su naši momci, za slijedeće vijeće može 
dostaviti točan broj. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da su sa 10 glasova za i 3 glasa SUZDRŽAN donijete  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa javnih potreba u sportu  Grada Omiš za 2019. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:620-01/19-01/08, Urbroj:2155/01-01-
19-5. 
 

Ad 8/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI 

IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih 
radova na području Grada Omiša, te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Zorica Terzić, voditeljica odsjeka za javne površine i zakup izvijestila je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Denis Dujmović -što je s pisanim prijedlogom tvrtke AGZ , a kojega smatra realnijim nego što 
je  prijedlog predlagatelja? 
 
Predlagatelj je prihvatio istaknute predložene izmjene i to na način da članak 3.  sada  glasi: 
 
„Na području Grada Omiša zabranjuje se izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke u 
razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada 2020. godine, od 0,00 do 24,00 sata, na cijeloj površini 
„Starog grada“ (površina određena odlukom o komunalnom redu Grada Omiša „Službeni 
glasnik Grada Omiša br. 7/19). 
Na području Grada Omiša zabranjuje se izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke u razdoblju 
od 15. lipnja do 15. rujna 2020. godine, od 0,00 do 24,00 sata: 
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- za naselja u priobalnom dijelu Grada Omiša: naselja Omiš, Čelina, Lokva Rogoznica, 
Marušići, Mimice, Pisak i Stanići ispod Jadranske magistrale (Državna cesta D8) na 
cijeloj površini, 

- za naselja u priobalnom cijelu Grada Omiša: naselja Omiš, Čelina, Lokva Rogoznica, 
Marušići, Mimice, Pisak i Stanići iznad Jadranske magistrale (Državna cesta – D8) – 
unutar prostora u radijusu od 100 metara od objekta registriranog za obavljanje 
turističke djelatnosti; 

- za ostala naselja Grada Omiša: - naselja Borak, Blatno n/C, Čišla, Donji Dolac, 
Dubrava, gata, Gornji Dolac, Kostanje, Kučiće, Naklice, Nova Sela, Ostrvica, 
Podašpilje, Podgrađe, Putišići, Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Svinišće, Trnbusi, 
Tugare, Zakučac, Zvečanje – unutar prostora u radijusu od 100 m od objekta 
registriranog za obavljanje turističke djelatnosti.“ 

 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog Odluke dao na glasovanje potom je 
utvrđeno da je jednoglasno sa 13 glasova ZA donijeta 
 

O D L U K A 
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/19-01/690, Urbroj:2155/01-01-
19-05. 
 

Ad 9/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O LOKACIJAMA ZA ODLAGANJE VIŠKA ISKOPA KOJI PREDSTAVLJA 

MINERALNU SIROVINU KOD IZVOĐENJA RADOVA IZGRADNJE OBILAZNICE GRADA OMIŠA 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o lokacijama za odlaganje viška iskopa koji 
predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja radova izgradnje obilaznice grada Omiša, te 
predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Stipe Žuljević Mikas, pročelnik UP za KSD, UP i ZO izvijestio je u ovom predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Mijo Mimica – radi li se ovdje samo o kamenu ili cjelokupnom materijalu? 
Treba provjeriti tko u Lokvi Rogoznici -Žicova riva deponira iskopni materijal. 
 
Ivo Tomasović – radi se isključivo o deponiranju kamenog materijala.   
Redari su bili na terenu u Lokvi, provjeriti će. 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 13  glasova donijeta 
 

O D L U K A 
o lokacijama za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu 

kod izvođenja radova izgradnje obilaznice Grada Omiša 
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 310-17/19-01/01, Urbroj:2155-01/01-
19-7. 
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Ad 10/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP  

POSLOVNOG PROSTORA 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup 
poslovnog prostora, te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Zora Lelas Ković, voditeljica odsjeka za javnu nabavu i naknade, izvijestila je u ovom 
predmetu. 
U otvorenoj raspravi sudjelovali su: 
 
Mijo Mimica – odnosi li se ova izmjena Odluke na zakup auto kampa Ribnjak i Radmanovih 
mlinica? 
 
Zora Lelas Ković – ne odnosi. 
 
Denis Dujmović – što se događa nakon provedenog javnog natječaja, ima li pravo prvenstva 
dotadašnji zakupnik? 
 
Zora Lelas Ković – nema pravo (a prema vjerodostojnom tumačenju). 
 
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno 
da je jednoglasno sa 13 glasova ZA donijeta 
 

O D L U K A 
o davanju u zakup poslovnog prostora 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:372-01/19-01/12, Urbroj:2155/01-01-
19-3. 
 

Ad 11/ 
PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA OMIŠA ZA 2019. GODINU 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Omiša za 2019. godinu, te predložio Gradskom vijeću njegovo 
donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima vijeća. 
Stipe Žuljević Mikas, pročelnik UO za KSD,UP i ZO, izvijestio 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 9  glasova ZA  i 3 glasa SUZDRŽAN donijete 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2019. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/18-01/671, Urbroj:2155/01-01-
19-6. 
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Ad 12/ 
PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA 

 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 
 
 

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne 
infrastrukture Grada Omiša za 2019. godinu, te predložio Gradskom vijeću njegovo 
donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima vijeća. 
Stipe Žuljević Mikas, pročelnik UO za KSD,UP i ZO, izvijestio 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 
 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2019. godinu 

sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/18-01/670, Urbroj:2155/01-01-
19-6. 
 

Ad 13/ 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA  
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MARUŠIĆI 2 (I) 

 
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana 
uređenja Marušići 2 (I), te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje. 
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća. 
Ivo Tomasović, gradonačelnik, 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 13 glasova ZA donijeta 

 
O D L U K A 

o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Marušići 2(I) 
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:350-01/19-01/25, Urbroj:2155/01-01-
19-4. 
 
 
 
Završeno u 19.15. sati  

 
VODITELJICA ZAPISNIKA                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
Ružica Jerčić                                                                            Zvonko Močić, dr.med. 
 


