REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijede
Klasa: 021-01/13-01/05
Urbroj: 2155/01-01-13-05
Omiš, 03. prosinca 2013.
ZAPISNIK
o radu 05. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša
održane 03. prosinca 2013. godine u Omišu, ul. F. Benkovida 1/I
Započeto u 09. 10. sati.
Vrši se tonski zapis tijeka sjednice.
Zapisnik se sačinjava na temelju tonskog zapisa.
Voditeljica zapisnika: Ružica Jerčid
NAZOČNI ČLANOVI VIJEDA:
1. Ivan Škaričid, prof.
2. Zvonko Močid, dr.med.
3. Tihana Barišid, dr.med.
4. Luka Barid
5. Anđelko Kolovrat
6. Ante Medid
7. Ante Topid
8. Neven Mimica
9. Zorica Terzid, dipl.iur.
10. Neven Lelas, dipl.ing
11. Jozo Kovačid, oec.
12. Irena Zečid, dipl.pol.
13. Filip Jurjevid
14. Miljenko Vukasovid
15. Ivan Barišid
16. Ivan Pajdek, ing.
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NENAZOČNI ČLANOVI VIJEDA:
1. Marina Utrobičid,prof., (najavila izostanak)
OSTALI NAZOČNI:
1. dr.sc. Ivan Kovačid, gradonačelnik
2. Ivo Tomasovid, dipl.oec., zamjenik gradonačelnika
3. Stipe Mekinid, prof., zamjenik gradonačelnika
4. Lidija Pavkovid,dipl.iur., pročelnica Ureda gradonačelnika
5. Neno Mimica, dipl.ing.pročelnik komunalnog odjela
6. Đeki Stanid, dipl.iur. pročelnik odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti
7. Meri Smailagid, dipl.oec., voditeljica Odsjeka za proračun i računovodstvo
8. Katarina Pupačid, dipl.oec.,
9. Mate Sovulj dipl.ing., voditelj Vlastitog pogona
10. Josip Tomasovid, dipl.oec., direktor „Vodovod“ d.o.o. Omiš
Neki vijednici su tijekom sjednice napuštali prostoriju i vradali se. Predsjedavatelj je
kontinuirano skrbio o potrebnom kvorumu za nesmetano održavanje sjednice.
Predsjedavatelj je predložio dnevni red kao u dostavljanim materijalima.
Na predloženi dnevni red vijednik Ivan Škaričid iznio je prijedlog da se 3. točka ne uvrsti u
dnevni red jer iz materijala nije jasno vidljiv razlog Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja grada Omiša , o kojem se prijedlogu glasovalo.
Nakon glasovanja utvrđeno je da sa 8 glasova ZA i 8 glasova PROTIV prijedlog nije prihvaden.
Predsjedavatelj je predložio dnevni red kao u dostavljenim materijalima
Nakon glasovanja utvrđeno da je sa 16 glasova ZA jednoglasno usvojen slijededi
dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika o radu 4. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša
Vijednički upiti
Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Omiša
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2013. godinu
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2013.g.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka u 2013. godini
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
8. Prijedlog Odluke o uključivanju u projekt „Pokretanje akcijske grupe“, za Grad Omiš
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na
10. području Grada Omiša
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnom redu i miru na području Grada Omiša
12. Izvješde o realizaciji godišnjeg programa rada za školsku 2012./2013.g. i Izvješde o
financijskom poslovanju za 2012.g. dječjeg vrtida „Omiš“ Omiš
13. Prijedlog Programa rada dječjeg vrtida „Omiš“ Omiš za školsku 2013./2014.g.
14. Izvješde o realizaciji godišnjeg programa rada Dječjeg vrtida „Čarobni pianino“ OJ
Omiš za školsku 2012./2013.g.
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15. Prijedlog Programa rada Dječjeg vrtida„Čarobni pianino“ OJ Omiš za školsku
2013./2014.g.
16. Prijedlog za utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Splitu
16. Prijedlozi za određivanje predstavnika Grada Omiša u
a) Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
b) Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne
proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne
proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase.
Ad 1/
USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEDA
Na tekst zapisnika o radu 4. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša nije bilo primjedbi.
Predsjedavatelj je tekst zapisnika dao na glasovanje potom je utvrđeno da je jednoglasno sa
16 glasova ZA usvojen zapisnik o radu 4. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša.
Ad 2/
VIJEDNIČKI UPITI
Luka Barid – ima li što novo po pitanju izgradnje ceste Omiš - Gata?
Vidi da je iz proračuna skinuta stavka odvodnja Tugare – zašto i hode li to udi u proračun za
slijededu godinu? Je li ovo dobra projekt za financiranje iz EU fondova?
Gradonačelnik – napisali smo dopis Hrvatskim cestama i stavili smo i donji dio zaobilaznice.
Očekujemo razgovor s predstavnicima Hrvatskih cesta po ovom pitanju.
Neno Mimica – ove godine nije bilo sredstava za projekt odvodnje Tugare, a osim toga
moramo dobiti suglasnost Vodovoda Split da se može izvršiti priključenje te odvodnje na
njihov vodovod. Što se tiče proračuna za 2014.g. stavka kanalizacije ne mora biti u njemu jer
je i Vodovod dužan voditi to kao svoju investiciju.
Jozo Tomasovid – Vodovod je spreman i sposoban voditi svaki investiciju za koju se
prethodno osiguraju izvori financiranja ,a prema Programu ulaganja u komunalnu
infrastrukturu kojega donosi Gradsko vijede.
Ivo Tomasovid – svaki projekt kanalizacije dobar je za traženje sredstava iz EU fondova, no
osnova da bi smo se uopde mogli prijaviti je da imamo riješene imovinsko pravne odnose,
projektnu dokumentaciju i financijsku sposobnost da bi mogli sudjelovati svojim dijelom.
Naime, EU projekte financira najčešde sa 50% - 80%, a ostalo mora financirati Grad.
Ivan Barišid – je li istina da Grad Omiš nije platio Opdini Dugi Rat pola milijuna kuna njihovog
udjela od otplate društvenih stanova i kako je to mogude?
Postoji li lista projekata vezanih uz slivne vode koji bi se trebali uputiti Hrvatskim vodama u
Sinju i jesu li određeni prioriteti među kojima bi trebalo biti uređenje potoka na Brzetu?
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Gradonačelnik– prije dva mjeseca platili smo Dugom Ratu 100.000,00 kuna za stanove, a
ostalo je još oko 500.000,00 kuna duga. Račun za uplatu rata za otplatu stanova je zajednički
(Grad Omiš, Opdina Dugi Rat i opdina Šestanovac) je zajednički i Grad Omiš je trebao
proslijediti Dugom Ratu novac što nije učinjeno.
Jozo Tomasovid – naknadu za uređenje voda (slivne vode) ubiru Hrvatske vode. Od tih
sredstava uređuju se potoci, bujice i sl. U Omišu se radio na uređenju potoka Vrilo, na
Ivašnjaku, Dudkoj glavici , Furnaži itd. Plan i program radova donose Hrvatske vode, a
komunalni odjel Grada može samo dati svoje prijedloge.
Ante Medid – vodoopskrba gornjih Poljica? – stiče se dojam da de se napraviti prva faza,
vodu dovesti do hidranata i da de se tu stati, a što je vidljivo i iz prijedloga rebalansa
proračuna za 2013. godinu. Grad je trebao sudjelovati samo sa 100.00,00 kuna, a Hrvatske
vode sa 900.000,00 kuna da bi se izradila projektna dokumentacija i nije mu jasno zašto je
taj iznos rebalansom ukinut?
Gradonačelnik – projektna dokumentacija za sekundarnu mrežu postoji samo za Nova Sela.
Mišljenja je da je dobro da svaki zaseok dobije barem hidrant, a drži nekorektnim da ga se
proziva po pitanju vodoopskrbe za samo 6 mjeseci što je na funkciji gradonačelnika. U
proračunu za 2011. bilo je planirao 1,8 milijuna kuna za vodoopskrbu, a ostvareno je 0.
Također je i 2012. godine planirano 1,5 milijun kuna a ostvareno je 0. Zašto tada niste
postavljali ovakva pitanja? Ukoliko Hrvatske vode budu osigurale 900.000,00 kuna Grad de
dati svojih 100.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju.
Jozo Tomasovid – nije točno da ako bi Grad dao 100.000,00 da bi Hrvatske vode dale
900.000,00. Mi ved ulažemo znatne napore da Hrvatske vode sudjeluju u financiranju
primarne mreže (u omjeru 90:10%) i oni su do sada isfinancirali samo dio primarne mreže.
Očekujemo novi ugovor u 2014. Godini da bismo radove nastavili.
Ivan Pajdek – koncesijska odobrenja- iz pisanog odgovora razvidno je da vedina koncesionara
koristi vedu površinu od ugovorene, pa postavlja pitanje tko kontrolira da li se koncesionari
pridržavaju uvjeta iz koncesijskih odobrenja?
Da li ostala javna i gradska poduzeda sve radnike oslobađaju pladanja usluga u djelatnosti
kojom se bave? (ili je to samo Peovica)?
Je li mogude i pod kojim uvjetima ugraditi u stanu vodovodno mjerilo sa automatskim
očitovanjem i ima li u Omišu primjera da je to ved napravljano?
Jozo Tomasovid – što se tiče naplate usluga radnicima – naravno da svi djelatnici pladaju
potrošnju vode i to se podrazumijeva.
Što se tiče ugradnje sekundarnim vodomjera mogudnost postoji (u Omišu takvih primjera
ima dosta), no uvjet je da svi suvlasnici u jednoj zgradi ugrade takva mjerila.
Zvonko Močid – neka Vodovod za slijededu sjednicu dostavi odgovor u pisanom obliku.
Također pisani odgovor na pitanje tko je odgovoran za nepoštivanje koncesijskih uvjeta i
kako to pitanje riješiti.
Mate Sovulj – svi djelatnici Gradske uprave koji koriste parking pladaju tu uslugu.
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Ivan Škaričid – je li sklopljen ugovor sa Viaduktom o korištenju terena kojeg oni koriste za
betonaru?
Gradonačelnik – još nismo, u pregovorima smo s Viaduktom.
Ivan Škaričid – Gradsko poglavarstvo je 2009. godine donijelo zaključak kojim je Viaduktu
dana suglasnost za korištenje prostora i naložilo komunalnom odjelu da to provede.
Zašto nije provedeno to Vi odgovorite kad sklopite ugovor s Viaduktom (ne može se provesti
jer nisu riješeni imovinsko pravni odnosi odnosno zemljište nije Gradsko.)
Navodna šteta prema Gradu od 5 milijuna kuna – npr. 2013.godine Oming je sklopio ugovor
o korištenju zemljišta po 3 kune po m2 mjesečno – preuveličali ste navodu štetu prema
Gradskom proračunu barem 10 puta.
Da li je točna izjava gradonačelnika „nema te institucije na svijetu koja de nam dati 80
milijuna kuna za ovakvu školu. Nešto definitivno moramo učiniti jer moj prethodnih
godinama nije ništa činio, odnosno jest pogodovao je vlasnicima okolnih zemljišta dok ga za
školu, bez obzira što je glumio da jest, nije bilo puno briga“, a što je objavljeno u članku u
Slobodnoj Dalmaciji od 03.11.2013.g. ?
Gradonačelnik – u pregovorima smo s Viaduktom, a nesuglasice su vezane za cijenu. Viadukt
npr. plada Galebu u Lisičini 5,5 kuna po m2. Cijena je stvar dogovora i kad se uspijemo
dogovoriti oko cijene vidjeti demo za dalje. Što se tiče zaključka Poglavarstva , ukoliko nisu
bili riješeni imovinsko pravni odnosi niste im trebali izdati suglasnost da uopde budu tamo
(pogotovo što oni nemaju niti lokacijsku dozvolu).
Što se tiče izjave vezano za školu – s obzirom na razne sastanke i u Ministarstvu i u Županiji,
to su naši zaključci kako su ljudi okarakterizirali Vaš rad.
Ivan Škaričid – da li Vi odustajete od izgradnje ove škole gdje su riješeni imovinsko pravni
odnosi, napravljen glavni projekt, predloženo za sredstva iz europskih fondova, od
Ministarstva potvrđeno da je to ušlo u bazu njihovih podataka za EU fondove , a 2008.g. smo
od Ministarstva dobili upute kako treba projektirati školu jer se škola mora raditi po HNOS-u.
Hodete li se Vi upuštati u neke radnje da bi spriječili izgradnju prema ovom projektu?
Gradonačelnik – naravno da demo raditi školu, no ukoliko se bude moglo idi u pre
projektiranje na način da se izbaci dvorana, modi de se idi u gradnju – to je izjavio i gsp.
Omrčen.
Irena Zečid – kako ocjenjujete kulturni život u Omišu s obzirom da kroz taj segment i hodete
li ga u narednom periodu modi malo više financijski podržati?
Naime, u gradu Omišu postoji velik broj mladih školovanih glazbenika, entuzijasta, ljubitelja
književne riječi koji daju dobre rezultate npr. gradski zbor, gradska glazba, glumačka skupina
itd. koji su uglavnom zakinuti zbog nedostatka novca u proračunu.
Kakva je situacija sa gradskim prostorima, odnosno ima li prostora koji bi se mogli iskoristiti
za davanje na korištenje po simboličnim cijenama poduzetnicima ili udrugama?
Gradonačelnik – u dogovoru smo s limenom gradskim da maksimalni izađemo u susret na
način da de biti pladen voditelj. Kazalište Mali princ – upravo smo prošli tjedan imali sastanak
na kojemu su oni predstavili svoj program i izvršili smo im uplatu od 3.000,00 kuna.
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Iskoristivost gradskih prostora – nažalost Grad nema puno prostora i ne možemo svima izadi
u susret.
Jozo Kovačid – jesu li za slijededu godinu predviđena sredstva za izradu projektne
dokumentacije za kanalizacijski sustav od Nemire do Piska?
Kako napreduje inicijativa vezana za vodovod Čelina i Lokva?
Meri Smailagid – proračun za 2014.g. je malo drugačije koncipiran nego do sada. Išlo na
zbirne stavke i za uređenje vodoopskrbe i za uređenje odvodnje a što omoguduje vedu
fleksibilnost u nabavci.
Prema dosadašnjem iskustvu uslijed poteškoda s naručivanjem projektne dokumentacije ili
radova i usluga, neki planirani projekti bi zastali, a neke druge koji nisu bili specificirano
navedeni proračunom, bismo uspjeli realizirati.
U samoj realizaciji proračuna upravni odjeli de imati vedu fleksibilnost jer tamo gdje su se
stekli imovinsko pravni i drugi uvjeti, projekti de se modi brže realizirati.
Jozo Tomasovid – u dogovoru sa Gradom vrše se sve potrebne aktivnosti vezane za
vodoopskrbu starog sela Čelina i Lokva kako bi se i taj dio integrirao u sustav javne
vodoopskrbe. U roku od godine dana od donošenja zakona vodne komunalne građevine
moraju se predati isporučitelju.
Anđelko Kolovrat – grobna mjesta – postoji u Peovici popis ljudi koji su se prijavili ranije za
grobna mjesta, a sada se stvaraju nove liste ljudi koji de imati prioritete kod kupnje. Znači li
to da Peovica koja ima građevinsku dozvolu za gradnju grobnica na to više nede imati pravo
nego da de to raditi Grad?
Što je sa otkupom zemljišta za širenje groblja.
Gradonačelnik – nede se stvarati nikakve nove liste, na internetskim stanicama Grada
objavljena je lista koja je iz Peovice ( 120 ljudi) došla u Grad. Oni koji nisu na listi, a
zainteresirani su za kupnju grobnice trebaju se upisati u Peovici.
U ingerenciji Grada je izgradnja groblja i Peovica nema nikakvu građevinsku dozvolu. najprije
se mora otkupiti zemljište za proširenje groblja, napraviti projekt grobnih mjesta i onda idi u
postupak izdavanja lokacijske dozvole.
Grad de otkupiti zemljište po javnom natječaju i tko god bude zainteresiran za prodaju
zemljišta po razumnoj cijeni modi de se prijaviti.
Gsp. Popovac je bio u Gradu i nudio svoje zemljište po cijeni od 110 eura, što mi smatramo
previsokom cijenom.
Neven Lelas – zakonom o komunalnom gospodarstvu i zakonom o grobljima, groblja su
prebačena u vlasništvo Grada. Investitor, kao vlasnik, mora biti Grad. Peovica, kao gradsko
poduzede, može održavati i uređivati groblja i graditi ako sklopi ugovor sa Gradom.
Miljenko Vukasovid –početkom ljeta postavio je pitanje vezano za parkiranje kod balotaških
terena na Priku, a do sada se taj problem nije riješio.
Peovica uklanja stabla koja prijete rušenjem – gdje se deponiraju ta stabla, što se radi s tim
drvima? Predlaže da se ta drva podijele socijalno ugroženim građanima.
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Zvonko Močid – odgovoriti de se pisano.
Ad 3/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OMIŠA (III)
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Omiša, te predložio Gradskom vijedu njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljan je svim članovima Vijeda.
Gradonačelnik i Maja Madiraca predstavnica tvrtke URBOS d.o.o. Split izvijestili su u ovom
predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Zvonko Močid – jesu li i drugi gradovi dobili upute od Lučke uprave za izmjene svoje planove
na ovaj način?
Maja Madiraca – jesu, zna za Dubrovnik i Trogir.
Neven Mimica – je li isti obuhvat 4+8 ?
Maja Madiraca – je isti je.
Ivan Pajdek – ovdje se radi o interesu svih građana Grada Omiša i ovu Odluku svakako treba
podržati.
Neven Mimica – da smo o ovoj temi razgovarali prije sjednice Gradskog vijeda, odnosno da
se sastao Odbor za komunalna pitanja ne, HDZ i gradonačelnik, bi bilo nikakve rasprave nego
bismo odmah donijeli jednoglasnu odluku.
Ivan Škaričid – ove godine je donesen ovaj plan i neobično je da se u istoj godini mijenja, no
ako za to postoji opravdan razlog onda se i to može raditi. Nedemo biti protiv ove odluke no
treba postojati sporazum ili Zaključak Županijske lučke uprave za ovaj projekt izmjena i
dopuna plana luke u Omišu i da to treba biti u financijskom planu Županijske lučke uprave i
Grada za 2014.g.
Zvonko Močid – propust je što se nije sastao Odbor za komunalna pitanja, urbanizam i
zaštitu okoliša i ubudude se to ne smije događati.
Gradonačelnik – ispričava se članovima Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu
okoliša što nisu bili upoznati s ovim prijedlogom. Ako ovo sada ne izglasamo odugovlačimo
postupak za najmanje 3 mjeseca.
Miljenko Vukasovid – je li napravljena studija utjecaja na okoliš?
Gradonačelnik – napraviti de se studija utjecaja na okoliš, studija valovanja, sve što se prema
pravilima struke treba napraviti.
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Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 16 glasova donijeta
ODLUKA
o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Omiša (III)
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 350-01/13-01/23, Urbroj: 2155-01-0113-2.
Ad 4/
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2013. GODINU
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Omiša za 2013.
godinu, te predložio Gradskom vijedu njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Meri Smailagid, voditeljica odsjeka za proračun, izvijestila je u ovom predmetu.
Mei Smailagid u ime predlagatelj je predložila slijedede amandmane u odnosu na pisani
materijal:
1. kod Vlastitog pogona - dodatna ulaganja u komunalnu infrastrukturu i objekte – kapitalni
projekt energetska učinkovitost - konto 421 građevinski objekti planirano 400.000,00 kuna
stavlja se na nulu, a u isto se planira na konto 322 – rashodi materijal i energija – 320.000,00.
Obrazloženje – pristigli su ugovori u sklopu energetske učinkovitosti za uvođenje nove led
rasvjete ne u planiranom iznosu nego u iznosu od 320.000,00 kuna, a realizacija ovisi o
mogudnostima izabranog dobavljača da ispuni svoje ugovorne obveze do kraja godine.
Amandman se odnosi samo na promjenu u kontu jer se radi o rashodima za materijal i
usluge.
2. program komunalna oprema – stavka kapitalnih pomodi prema Peovici – vradamo na
iznos od 493.000,00.
Obrazloženje – dobili smo potpisan ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša da de Fond preko
Grada Omiša doznačiti Peovici 493.000,00 kuna za nabavku nove čistilice i mi sada vradamo
ta sredstva u proračun na način da se prvobitno planirana stavka od 550.000,00 umanjuje za
57.000,00 i sada iznosi 493.000,00
3. program vodoopskrbe i odvodnje – stavka sustav odvodnje Brzet - Mala Luka stavlja na
nulu, a ta sredstva se prebacuju na stavku rekonstrukcija postojede mreže i odvodnje i sada
stavka 386 iznosi 100.000,00 kuna.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Irena Zečid – vidi da se odustaje od uređenja fasade zgrade gradske uprave. kakvi su planovi
uređenja zgrade opdine?
Gradonačelnik – Grad je suvlasnik zgrade 17%. Zgrada je pukla, a koliko je županija spremna
ulagati u zgradu iz koje de najvjerojatnije seliti, to ne znamo. Imati demo ponovno sastanak
pa demo vidjeti što dalje.
Ivan Škaričid – iz ovog rebalansa vidljivo je da se radi o još jednoj recesijskoj godini jer nije
bilo značajnijih prihoda po osnovi prodaje ili komunalnog doprinosa. Stavlja primjedbe na
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odustajanje od nekih projekata npr. kanalizacija Tugare – Naklice, odvodnja Brzet –Mala
Luka. Ti projekti su se mogli financirati i iz Ministarstva odnosno Fonda kao i iz europskih
fondova. U Gradu postoji kvalitetna ekipa ljudi koja radi na projektima za EU fondove, no
mišljenja je da su ti projekti stavljeni po strani.
Gradonačelnik – za vodoopskrbu demo se potruditi iznadi sredstva bilo iz proračuna,
europskih fondova, županijskog proračuna … Što se tiče pozivanja na postojede projekte
Grada Omiša ima ih 36 na popisu u vedini su u fazi idejnog projekta – to nije niti početak.
Ivan Pajdek – smeta ga obrazloženje – izvanparničnog odnosa sa HEP-om po pitanju
financiranje polaganja visokonaponskog kabela od HE Kraljevac do gospodarske zone
Kostanje. Volio bi se „zamrznu“ sve aktivnosti na gospodarskoj zoni Kostanje jer ne zna što to
pladamo? Gospodarsku zonu treba staviti na dnevni red Vijeda da vidimo što se napravilo do
sada i što ubudude mislimo tamo raditi.
Anđelko Kolovrat – realnost je da nema sredstava, kao u gradskom proračunu tako i na
nivou županije i države.
Ivan Škaričid – mi smo u dogovoru s Hrvatskih autocestama smo dogovorili radove za
gospodarsku zone, a jedan od tih radova je i polaganje HEP-ovog kabela koji je trebao idi u
trup ceste od Kraljevca do Kostanja. Za te radove postoji ugovor i ako svi radovi nisu izvršeni
to treba s HEP-om rasčistiti no od gospodarske zone Kostanje se ne smije i ne može odustati.
Postoje dokumenti da je Grad Omiš donio rješenje Hrvatskim autocestama o pladanju
komunalnog doprinosa, no drugostupanjsko tijelo u županiji poništava naše rješenje i kaže
da Hrvatske autoceste nisu obveznici pladanja komunalnog doprinosa i da im se daje
građevinska dozvola. Mi smo se na tu odluku žalili upravnom sudu. Dogovorili smo da se
napravi zona i ona je sada tu. Proveden je kabel, vodoopskba, zona je dijelom nasuta i
napravljen je ulaz (nadvožnjak) do zone.
Irena Zečid –parking – u obrazloženju stoji da se došlo do rješenja u korist Grada Omiša - koji
su to sporovi?
Meri Smailgaid –Grad Omiš ima ugovor sa ljudima koji polažu pravo vlasništva na prostor na
velikom parkingu. Oni traže povrat tog zemljišta, no mi smo s njima imali sporazum da dok se
ne okončaju sporovi da demo prihod od parkinga dijeliti popola (nakon odbitka troškova).
Kako se te parnice okončavaju u korist Grada , smanjuje se iznos koji trebamo pladati tim
ljudima.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da su jednoglasno sa 16 glasova ZA donijete
Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2013. godinu
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 400-06/13-01/03, Urbroj:2155/01-0113-4.
Ad 5/
PRIJEDLOG ODLUKE O
IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2013. GODINU
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Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada
Omiša za 2013.g. te predložio Gradskom vijedu njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Meri Smailagid, 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 jednoglasno sa 16 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2013.g.
I. OPDE ODREDBE
Članak 1.
Članak 3. stavak 2. Odluke o izvršenju proračuna za 2013. godinu mijenja se i glasi:
Stvarni rashodi i izdaci Grada Omiša, ne smiju prema ovom Proračunu, biti vedi od
56.240.734,26.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu.
Objaviti de se u „Službenom glasniku Grada Omiša“.
Ad 6/
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA
ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 2013. GODINI
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka u 2013. godini te predložio Gradskom vijedu njezino
donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima vijeda.
Meri Smailagid, voditeljica odsjeka za proračun izvijestila je u ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Neven Lelas: predlaže da se ovaj iznos prepolovi, i da se na taj način solidariziramo i sa
građanima i da budemo osjetljivi na ovaj gospodarski moment.
Ivan Škaričid – rebalans je prihvaden i političke stranke imaju pravo na ovaj novac, jer
objektivni troškovi postoje i taj iznos moramo uplatiti na stranačke račune.
Miljenko Vukasovid – traži pravno tumačenje da li se uopde vijednici mogu odredi tih
sredstava?
Lidija Pavkovid – ukoliko se vijednici žele odredi ovih sredstava to mogu učiniti na način da
ova sredstva (nakon što se uplate) doznače onome kome žele.
Ivan Pajdek – stanke imaju troškove koje moraju financirati, a o ukupnom iznosu možemo
razgovarati kada se bude donosio proračun za 2014.g.
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Irena Zečid –mi o ovome ne možemo odlučiti bez konzultacija sa strankom.
Jozo Kovačid – u ovom trenutku ovo je nekorektan prijedlog vladajudih prema manjini, jer
stranke bez ovih minimalnih sredstava ne mogu funkcionirati.
O prijedlogu vijednika Lelasa se glasovalo, te je nakon glasovanja utvrđeno da sa 3 glasa ZA,
11 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN prijedlog nije prihvaden.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog (kao u materijalima) dao na
glasovanje potom je utvrđeno da je sa 13 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donijeta
ODLUKA
o raspoređivanju sredstava
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2013. godini
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 400-06/13-01/08, Urbroj:2155/01-0113-1.
Ad 7/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu te predložio Gradskom vijedu njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Neno Mimica, pročelnik komunalnog odjela 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 16 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-02/12-01/01, Urbroj:2155/01-0113-6.
Ad 8/
PRIJEDLOG ODLUKE O
UKLJUČIVANJU U PROJEKT „LOKALNE AKCIJSKE GRUPE“ ZA GRAD OMIŠ
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o uključivanju u projekt „Lokalne akcijske grupe“
za Grad Omiš te predložio Gradskom vijedu njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Đeki Stanid, pročelnik ureda za gospodarstvo i društvene djelatnosti i Katarina Pupačid, viši
stručni suradnik za gospodarstvo izvijestili su u ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Ivan Barišid – u kojem omjeru sudjeluju opdine i Grad Omiš?
Katarina Pupačid – iznos je isti za sve po glavi stanovnika.
Ivan Barišid– je su li pozvane susjedne opdine Zadvarje i Šestanovac da pristupile LAG-u?
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Katarina Pupačid – oni su ved pristupili LAG- u ADRION (Makarska).
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 15 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o uključivanju u projekt „Lokalne akcijske grupe“ za Grad Omiš
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:400-01/¸13-01/18, Urbroj:2155/01-0113-5.
Ad 9/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti na području Grada Omiša, te predložio Gradskom vijedu njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Đeki Stanid, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti izvijestio je u
ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Miljenko Vukasovid – predlaže da se i petkom produži rad do 02. sata.
Ivan Pajdek – dan uoči blagdana? To bi trebalo preformulirati.
Predlagatelj je prihvatio ove prijedloge.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Omiša
Članak 1.
U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada
Omiša““ br. 2/07 i 4/09), u članku 1. stavak 2 mijenja se i glasi:
„U zimskom razdoblju godine koja traje od 1. listopada – 30. travnja svi ugostiteljski objekti iz
prethodnog stavka ovog članka mogu rad započet petkom, subotom, na dan uoči blagdana i
na sam dan blagdana Republike Hrvatske produžiti dva sata u odnosu na krajnje radno
vrijeme propisano čl.8.st.1.podst.1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08,
43/09, 88/10, 50/12 i 80/13.
Ad 10/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O JAVNOM REDU I MIRU
NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i
miru na području Grada Omiša, te predložio Gradskom vijedu njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
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Đeki Stanid, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti izvijestio je u
ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Ivan Barišid – predlaže da se i glazba pušta do 02. sata (ako je to zakonski mogude).
Predlagatelj je prihvatio ovakav prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je sa 9 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN donijeta
ODLUKA
o izmjenama Odluke o javnom redu i miru na području Grada Omiša
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/13-01/432, Urbroj:2155/01-0213-1.
Ad 11/
IZVJEŠDE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA ŠKOLSKU 2012./2013.G. I IZVJEŠDE
O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2012.G. DJEČJEG VRTIDA „OMIŠ“ OMIŠ
Gradonačelnik je dostavio Izvješde o realizaciji godišnjeg programa rada za školsku
2012./2013.godinu i Izvješde o financijskom poslovanju za 2012.g. Dječjeg vrtida „Omiš“
Omiš, te predložio Gradskom vijedu njihovo prihvadanje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Đurđa Rogošid, ravnateljica dječjeg vrtida „Omiš“ Omiš izvijestila je u ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovao je:
Ivan Barišid – subvencije pladanja usluga dječjeg vrtida
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 16 glasova ZA prihvadeno
IZVJEŠĆE
o realizaciji Godišnjeg programa rada za školsku 2012./2013.g.
i Izvješde o financijskom poslovanju za 2012.g. Dječjeg vrtida „Omiš“ Omiš
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 601-02/13-01/03, Urbroj:2155/01-0113-6.
Ad 12/
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIDA „OMIŠ“ OMIŠ ZA ŠKOLSKU 2013./2014.G
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog programa rada 2012./2013.godinu Dječjeg vrtida „Omiš“
Omiš za školsku 2013./2014/ g.te predložio Gradskom vijedu njihovo prihvadanje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Đurđa Rogošid,ravnateljica dječjeg vrtida „Omiš“ Omiš izvijestila je u ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 16 glasova ZA donijet
PROGRAM RADA
Dječjeg vrtida „Omiš“ Omiš za školsku 2013./2014. godinu
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sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:601-02/13-01/03, Urbroj:2155/01-0112-7.
Ad 13/
IZVJEŠDE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIDA „ČAROBNI PIANINO“
OJ OMIŠ ZA ŠKOLSKU 2012./2013. G
Gradonačelnik je dostavio Izvješde o realizaciji godišnjeg programa rada za školsku
2012./2013.godinu i Izvješde o financijskom poslovanju za 2012.g. Dječjeg vrtida „Čarobni
pianino“ OJ Omiš, te predložio Gradskom vijedu njihovo prihvadanje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Virna Mudnid, ravnateljica dječjeg vrtida „Čarobni pianino“ OJ Omiš izvijestila je u ovom
predmetu.
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom jje
utvrđeno da je jednoglasno sa 15 glasova ZA prihvadeno
IZVJEŠĆE
o realizaciji Godišnjeg programa rada Dječjeg vrtida „Čarobni pianino“ OJ Omiš za školsku
2013./2014.g.
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 601-02/13-01/09, Urbroj:2155/01-0113-3.
Ad 14/
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA
DJEČJEG VRTIDA „ČAROBNI PIANINO“ ZA ŠKOLSKU 2013./2014. G
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog programa rada 2012./2013.godinu Dječjeg vrtida
„Čarobni pianino“ OJ Omiš za školsku 2013./2014/ g.te predložio Gradskom vijedu njegovo
prihvadanje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Virna Mudnid ,ravnateljica dječjeg vrtida „Čarobni pianino“ OJ Omiš izvijestila je u ovom
predmetu.
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 16 glasova ZA donijet
P R O G R AM R A D A
dječjeg vrtida „Čarobni pianino“ OJ Omiš za školsku 2013./2014.godinu
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 601-02/13-01/10, Urbroj;2155/01-0113-3.
Ad 15/
PRIJEDLOG ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE
SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U SPLITU
Odbor za izbor i imenovanje dostavio je prijedlog Zaključka za imenovanje sudaca porotnika
Županijskog suda Split, te predložio Gradskom vijedu njegovo donošenje.
14

Gradonačelnik je podržao prijedlog rješenja.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Ivan Škaričid, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 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 14 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donijeto
R J E Š E NJ E
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje suca porotnika za mladež
I
Za imenovanje na dužnost suca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu predlažu se:
1. MIRA MARČID, dipl.defektolog,
2. MARIJA ŠARAC, dipl.učiteljica
II
Ovaj prijedlog dostaviti de se Splitsko dalmatinskoj županiji, Županijskog skupštini radni
daljnjeg postupanja.
III
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada
Omiša.
Ad 16/
PRIJEDLOZI ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA GRADA OMIŠA U
a) Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
b) Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje
poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo
višegodišnjim raslinjem i vrijednosti drvne mase
Odbor za izbor i imenovanje dostavio je prijedloge za određivanje predstavnika Grada Omiša
u gore navedenim povjerenstvima.
Gradonačelnik je podržao prijedlog rješenja.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Ivan Škaričid, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje izvijestio je u ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedloge dao na glasovanje potom je
utvrđeno da je jednoglasno sa 16 glasova ZA donijeto
R J E Š E NJ E
I
DAMIRA TAFRA, dipl.ing. agronomije određuje se za predstavnika Grada Omiša u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske.
II
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Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada
Omiša.
i
R J E Š E NJ E
ANDRO ŠARID dipl.ing. agronomije određuje se za predstavnika Grada Omiša u Povjerenstvo
za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog
zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i
vrijednost drvne mase.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada
Omiša.

Završeno u 12.45. sati

VODITELJICA ZAPISNIKA
Ružica Jerčid

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEDA
Zvonko Močid, dr.med.
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