REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 021-01/15-01/05
Urbroj: 2155/01-01-15-02
Omiš, 08. travnja 2015.

ZAPISNIK
o radu 2. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša
održane 08. travnja 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovida 1/I
Započeto u 09.05. sati
Vrši se tonski zapis tijeka sjednice.
Zapisnik se sačinjava na temelju tonskog zapisa.
Voditeljica zapisnika: Ružica Jerčid

NAZOČNI ČLANOVI VIJEDA:
1. Ivan Barišid
2. Zvonko Močid, dr. med.
3. Zorica Terzid, dipl.iur.
4. Sanja Ilid, prof. (do t.5.)
5. Nikola Tijardovid, bacc.fizio.
6. Rina Marušid, mag.med.bioch.
7. Simona Jurjevid, dipl.uč.
8. Tondi Stanid
9. Lovrenka Kovačid, dipl.iur.
10. Mijo Mimica, oec.
11. Petar Kadunko
12. Zrinka Stella, dipl.ing.
13. Ivan Škaričid, prof. (do t. 4.)
14. Milivoj Juričid, dipl.ing.
15. Krešimir Markovina
16. Ivan Kovo, dipl.oec.
NENAZOČNI ČLANOVI VIJEDA
1. Miljenko Vukasovid, mr.iur.
OSTALI NAZOČNI:
1. dr.sc. Ivan Kovačid, gradonačelnik
2. Ivo Tomasovid, dipl. oec., zamjenik gradonačelnika
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3. Stipe Mekinid, prof., zamjenik gradonačelnika
4. Lidija Pavkovid, dipl.iur., pročelnica ureda gradonačelnika
5. Neno Mimica, dipl.ing. pročelnik upravnog odjela za KDS, UP i ZO
6. Đeki Stanid, dipl.iur., pročelnik odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti
7. Meri Smailagid, dipl.oec., voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo
8. Mate Sovulj, dipl.ing., upravitelj Vlastitog pogona
9. Mateo Pezo,prof., savjetnik za sport i tehničku kulturu
10. Katarina Pupačid, dipl.oec., viši stručni suradnik za gospodarstvo
11. Zora Lelas Kovid, dipl.oec., savjetnica za javnu nabavu i zakup
12. Mate Ribičid, str.spec., viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu
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 dostavljenim materijalima.
Vijednik Milivoj Juričid predložio je skidanje točaka 17. i 18. s dnevnog reda.
O prijedlogu vijednika Juričida se glasovalo.
Nakon glasovanja utvrđeno je da sa 6 glasova ZA i 10 glasova PROTIV prijedlog nije
prihvaden.
Predsjedavatelj je predložio dnevni red, te je nakon glasovanje utvrđeno da je sa 15 glasova i
1 glasom PROTIV usvojen slijededi
d n e v ni r e d
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika o radu 1. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša
Vijednički upiti
Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2015. g.
Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2015. godinu
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša
za 2015. godinu
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2015. godinu
7. Prijedlog Plana nabave za 2015. godinu
8. Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš za 2015. godinu
9. Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2015. godinu
10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2015. godinu
11. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Osnovne glazbene
škole „Lovre pl. Matačid“ Omiš
12. Prijedlog Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Omiš
13. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja FDK
Omiš od 31. kolovoza 2014.g.
14. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje
ravnatelja FDK Omiš
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtide i jaslice, te pravima i
obvezama roditelja u Dječjem vrtidu Omiš
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16. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeda mjesnih odbora Dubrava i
Zvečanje
17. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Omiša
18. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (IV)

Ad 1/
USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 1. SJEDNICE GRADSKOG VIJEDA GRADA OMIŠA
Na tekst nacrta zapisnika o radu 1. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša nije bilo primjedbi.
Predsjedavatelj je zapisnik dao na glasovanje, potom je utvrđeno da je jednoglasno sa 16
glasova ZA usvojen Zapisnik o radu 1. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša.
Ad 2/
VIJEDNIČKI UPITI
Milivoj Juričić – kada de se ukloniti 20 tona smeda iz kanjona Cetine (dostavljene
fotografije)?
Gradonačelnik – danas, nakon usvajanja proračuna, idi de narudžbenice za uklanjanje otpada
i to ne samo u kanjonu nego i u Stanidima i svim drugim područjima gdje su vede količine,
naročito građevinskog otpada.
Ivan Kovo – bududi da je Savjetu mladih istekao mandat, zanima ga hode li se i kada
konstituirati novi saziv Savjeta mladih?
Đeki Stanid – Savjet mladih je jedno od tijela Gradskog vijeda. U nekoliko navrata smo imali
pokušaje za konstituiranje Savjeta mladih, no nije bilo dovoljno zainteresiranih mladih .
Za otprilike mjesec dana idi de se u novu proceduru raspisivanja natječaja za imenovanje
Savjeta mladih.
Ivan Barišić – popis svih reklamnih panoa i reklama – ne zna zašto to do sada nije
napravljeno, a u više navrata je tražio?
Jumbo plakat nasuprot Policije – ne gradskom je zemljištu, a ne napladuje se?
Također jumbo panoi na Omiškoj rivijeri koji se ne koriste, zapušteni su i nagrđuju okoliš –
treba vidjeti u čijem su vlasništvu i naložiti uklanjanje.
Koji je rok za popis reklama?
Smatra da je potrebno osigurati još mjesta za plakatiranje naročito na Priku.
Neno Mimica – što se tiče velikog reklamnog panoa nasuprot policije, pokrenut je postupak i
doneseno rješenje o uklanjanju, te davanje u natječaj toga prostora.
Bududi da je u tijeku popis prostora i objekata za komunalnu naknadu, u sklopu toga se može
obaviti i popis svih reklama.
Dostaviti de pisani odgovor.
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Milivoj Juričić – u Kostanju i Podgrađu na nekoliko mjesta kanalizacijske cijevi idu direktno u
rijeku Cetinu - što i kada se misli poduzeti po ovom pitanju da bi se napravili mali
pročiščivadi da ne dođe do zagađenja?
Gradonačelnik – pisani odgovor de dati direktor Vodovoda.
Ivan Barišić – predlaže da se zatraži ponuda od nekoga tko izrađuje staklene panoe za
reklamiranje u sklopu autobusnih stajališta.
Rina Marušić – predlaže da se i mjesto za plakatiranje u gradu zaštiti plastificiranjem ili
staklom. Na taj način bismo imali kontrolu nad time što se reklamira ili oglašava.
Krešimir Markovina – postoji li u proračunu stavka za kanalizaciju Tugare?
Zvonko Močić – biti de točka dnevnog reda prijedlog proračuna pa demo onda o tome
govoriti.
Ad 3/
PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2015. godinu, te predložio
Gradskom vijedu njegovo 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:
Zorica Terzić – pojašnjenje stavke „pomodi dane u inozemstvo“ – jesu ti to davanja u
Vodovod i Peovicu?
Meri Smailagid – to je službeni naziv kontnog plana i on ovisi koju smo agregatnu razinu
uzeli. Kada se prikazuju troškovi kroz tri godine, daju se na drugoj razini i to je visoka
agregacija. U našem slučaju to su isključivo rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
Ivan Barišić – plan razvojnih programa – 500.000,00 kuna – je li to i ranijih godina bilo tako?
Meri Smailagid – planiralo se je, a nešto se i započelo. Evidencija počinje od rješavanja
imovinsko pravnih odnosa do rješavanje geodetskih podloga, parcelacija itd. Grad Omiš ima
izuzetno puno objekata po mjesnim odborima koje treba rasčistiti i imali smo reviziju
upravljanja imovinom. Nalaz revizije je vrlo loš kao i kod drugih jedinica lokalne samouprave.
Sređivanje iziskuje i puno truda i puno troškova. Mislimo tražiti pomod i Županije i Države da
bismo riješili ovo pitanje.
Ivan Barišić – marina Ribnjak 100.000,00 kuna?
Meri Smailagid – radi se o aplikaciji na vanjske izvore financiranja.
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Katarina Pupačid – u suradnji sa razvojnom agencijom SDŽ izradili smo projekt koji je
obuhvatio više eko marina na području Županije. Projekt je u fazi izrade tehničke
dokumentacije i dobili smo sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja.
Stavku smo predvidjeli u slučaju troška.
Milivoj Juričić – postoji li tehnička dokumentacija sa troškovnikom radova za vrtid u
Kučidima, koliki je troškovnik radova, kada bi trebali započeti radovi i koji je rok završetka
radova?
Poticaj za selo i poljoprivredu – predlaže da se osigura stavka za npr. subvencioniranje
odnosno kreditiranje nabavke raznih alata za poljoprivrednike.
Je li predviđena stavka za asfaltiranje puta do pogona u zoni Vrisovci? Svi koji su izgradili
svoje pogone platili su komunalni doprinos i svojim radom pune gradski proračun.
Prodaja autobusnog kolodvora – ide li prodaja sa peronima ili bez i hode li kolodvor ostati na
istom mjestu?
Gradonačelnik – za vrtid u Kučidima postoji projektna dokumentacija, odrađen je javni
natječaj za odabir izvođača radova. U ovoj godini nedemo modi dobiti sufinanciranje, a cijena
radova je oko 900.000,00 kuna. U izgradnju de se krenuti isključivo o trošku Grada.
Đeki Stanid – dugi niz godina smo kroz proračun pokušavali rezervirati sredstva za potpore
poljoprivredi, no izmijenjen je zakon o državnim potporama i limitirao manevar lokalnim
samoupravama. To je iz razloga što se na taj način remeti ravnopravnost na tržištu.
Za slučajeve koje je spomenuo vijednik Juričid, Županija provodi program na koji se svake
godine mogu prijaviti svi zainteresirani za poticanje agroturizma i poljoprivrede. Taj program
podrazumijeva kreditiranje za jačanje kapaciteta u poljoprivrednoj proizvodnji. Na žalost
odaziv je bio mali ( 6-7 korisnika u zadnjih nekoliko godina).
Mi imamo samo jednu stavku od 10-ak tisuda kuna za sufinanciranje polaganja ispita za
rukovanje pesticidima.
Gradonačelnik – asfaltiranje puta – istina je da su svi platili komunalni doprinos, no problem
je što svih ovih godina ta sredstva nisu bila namjenski korištena. To je svakako jedan od
prioriteta, no sve de ovisiti o financijskoj situaciji.
Prodaja kolodvora – do sada su bila 4 natječaja i uvijek je bilo sa peronima.
Svaki novi natječaj ide na Gradsko vijede.
Milivoj Juričić – traži konkretan odgovor za vrtid Kučide – jesu i ta sredstva (900.000,00
kuna) osigurana u proračunu?
Zna što Županija daje za poljoprivrednike, no zanima ga ima li ili de se dodati stavka u
proračunu Grada Omiša za poticaj sela i poljoprivrede?
Gradonačelnik – 580.000,00 kuna je osigurano za građevinske radove, a ostatak smo
očekivali od fondova. Nažalost demo propustiti natječaje i u ovoj godini.
Do kraja godine se očekuje završetak 90% građevinskih radova.
Petar Kaćunko – srednja škola – ima informaciju da postoji mogudnost da programi u
srednjoj školi budu umanjeni, pa ga stoga interesira je li ovih 50.000,00 kuna koji su
predviđeni, dovoljno za projektnu dokumentaciju i da se ta zgrada započne graditi?
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Stavka za zgradu osnovne škole u Donjem Docu – je li ta zgrada za rušenje ili nešto drugo?
Vrtid Gornja poljica – u obrazloženju stoji „kada se bude moglo“- to je jedini dio grada koji
nema niti jedan vrtid, a radi se o 6 mjesnih odbora. Predlaže da se omogudi stavka u
proračunu barem za projektnu dokumentaciju za vrtid u Gornjim poljicima. Prije nekoliko
godina napravljen je popis djece i u tom trenutku bilo je 44 djece predškolske dobi.
Također za ovo područje nije riješen javni prijevoz prema Omišu i Splitu, pogotovo za ljude
koji su zaposleni u Splitu.
Đeki Stanid –srednja škola Omiš – to je rezervacija pozicije za slučaj da Grad bude trebao
sudjelovati u inicijalnoj transakciji za izgradnju i realizaciju ovog projekta. Radi se o opciji
javno privatnog partnerstva i Županija je kao vlasnik nositelj te investicije, a mi bismo bili
suport.
Pripremljena je građevinska dozvola i riješeni su imovinsko pravni odnosi na toj parceli, tako
da su ispunjeni svi preduvjeti za gradnju. Međutim, Županija je odustala od financiranja
škole, i sda ostaje problem na koji način to financirati i u kojem opsegu. Vjerojatno je da u
ovoj godini nede biti započeti radovi na izgradnji srednje škole.
Pozicija za zgradu osnovne škole Donji Dolac namijenjena je za zaštitu tredih osoba od
urušavanja toga objekta (ograđivanja, sprječavanja ulaska u objekt i sl.).
Vrtid Gornja poljica Srijane - u projekciji za 2016. i 2017. godinu predviđeno je da prvo
ulaganje bude u taj vrtid. Dobili smo pozitivan odgovor od Županije gdje je ona dodijelila
prostor za dječji vrtid u osnovnoj školi Srijane. U tijeku je izrada novog popisa djece za taj
vrtid.
Problematika prijevoza de biti tema na jednoj od idudih sjednica Gradskog vijeda – Promet
Split. Promet je do sada obavljao prijevoz na tom području no zbog troškova poslovanje sve
više skraduje kilometražu koju održava što je rezultiralo skradivanjem linija. U proračunu je
predviđeno subvencioniranje nerentabilnih linija pa tako i ove. Ostaje problem za ljude koji
rade u popodnevnoj smjeni u Splitu no to bi nas dodatno koštalo. Jedan polazak je 400,00
kuna po radnom danu.
Gradonačelnik – ved smo razgovarali s mogudim projektantima i do ljeta de biti gotova
projektna dokumentacija za vrtid.
Ivan Barišić – trošak Gradskog vijeda i političkih stranaka – koji je minimalni iznos za
financiranje političkih stranaka?
Meri Smailagid – nema utvrđen minimalni iznos nego prema odluci Gradskog vijeda.
Ivan Barišić – predlaže da se stavka za financiranje političkih stranaka prebaci za nešto
korisnije (socijalno ugrožene ili sl.).
Koliko pladamo najam za održavanje sjednica gradskog vijeda?
Predlaže da se pronađe neki gradski prostor (Ilirsko sjemenište ili sl.) kojeg ne moramo
pladati.
Meri Smailagid – najam se plada SDP-u 500,00 kuna po sjednici.
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Ivan Škaričić – drago mu je što se povedavaju prihodi Grada vezani za gospodarstvo (Omial i
Galeb). No, više ga zanimaju sredstva koja nisu direktno proračunska nego županijska,
državna ili iz EU fondova.
Akcent stavlja na kapitalne projekte - što de se napraviti u ovoj i slijededoj godini na izgradnji
kanalizacijskog sustava Grada Omiša (nastavak), na obilaznici Gata-Zvečanje, na sanaciji
stijena, na vodoopskrbi Gornjih poljica?
Gradska luka u Omišu – postojao je plan koji je donesen konsenzusom i mi nismo opstruirali
nikakav Plan te očekuje da de se tu nešto događati.
Srednja škole – tada je bila rađena prema HNOS-u koji se kasnije mijenjao.
Postoji građevinska dozvola i mi moramo nadi sredstva za školu.
Pisani odgovor – zašto je Grad izgubio sufinanciranje projekta vrtida Kučide, je li to zbog pada
proračuna i ako je zašto je?
Gradonačelnik – prošle godine je Grad Omiš dobio sufinanciranje od Ministarstva
regionalnog razvoja za izgradnju vrtida Kučide u iznosu od 369.000,00 kuna po uvjetom da
vrtid bude i izgrađen do određenog vremena. Nakon neizglasavanja proračuna, bili smo u
kontaktu s Ministarstvom i rečeno nam je da je da je najbolje da sami povučemo taj projekt
da bismo se i dalje mogli javljati na razne natječaje Ministarstva regionalnog razvoja,
odnosno da ne bismo bili oni koji su isključivo našom greškom bili krivi za ne realizaciju
projekta.
Vrtid je trebao biti završen do 3. mjeseca što zbog neizglasavanja proračuna nije bilo mogude.
U ovoj godini smo također izgubili mogudnost za sufinanciranje za vrtid iz Ministarstva
regionalnog razvoja jer su nam prošli rokovi natječaja (do 28.02.).
Petar Kaćunko – u Županiji je rečeno da Grad Omiš mora biti nositelj, inicijator zahtjeva za
taj prijevoz.
Gradonačelnik – možemo zajedno napraviti dopis prema Županiji i Prometu i što se tiče
Grada Omiša nema nikakvih problema.
Petar Kaćunko – ima li stavka u ovom proračunu za izradu projektne dokumentacije
magistralnog cjevovoda za Rošca?
Ivo Tomasovid – nede ni Rošca biti izostavljena jer u Vodovodu ide natječaj za izradu
projektne dokumentacije.
Petar Kaćunko – glasovanje se u MO Rošca odvija se po privatnim kudama, pa smatra da bi
trebalo osposobiti prostor u školi za glasovanje – postoji li stavka u proračunu za to?
Gradonačelnik – to ne bi trebao biti nikakav problem.
Neno Mimica – radi se o prostoru mjesnog doma koji se u više navrata dorađivao i
rekonstruirao. Nemamo taksativno navedeno takvu stavku, no imamo mogudnost kroz
stavku građevinski objekti u vlasništvu Grad Omiša, kao i stavku održavanja.
Petar Kaćunko – asfaltiranje igrališta za djecu u MO Rošca (radi se o oko 50-ak djece)?
7

Zvonko Močić – to je potrebna i ostvariva ideja.
Mijo Mimica – za gradsku luku je predviđeno 100.000,00 kuna – bududi da je investitor
Županijska lučka uprava, zanima ga na što se odnosi ova stavka?
Gradonačelnik – to su prolazna sredstva. Projektnu dokumentaciju financira Županijska lučka
uprava, a Županijska skupština je uvrstila omišku luku za 2016. -2017. godinu.
Mijo Mimica – projekti kanalizacije i lungo mare od Omiša do Piska – započeti su radovi u
Nemiri do Male luke, no u proračunu nisu ostavljena nikakva sredstva za projektiranje
kanalizacije za Stanide, Ruskamen, Marušide i Pisak.
Projekt za Mimice je gotov, no ne zna što je sa građevinskom dozvolom?
Meri Smailagid – predviđeno je pod stavkom kapitalni projekt gradnje i rekonstrukcije
sustava vodoopskrbe, odvodnje i oborinske odvodnje – plan razvojnih programa.
Mijo Mimica – nigdje nije taksativno navedeno kolika sredstva su predviđena za pojedina
mjesta, samo uopdeno, a to ništa ne znači.
Zvonko Močić – potrebno je u materijalima dostaviti sažetak da se lakše razumije proračun.
Mijo Mimica – Festival dalmatinskih klapa – predviđeno 756.000,00 – mišljenja je da je to
nedovoljno i da de u sadašnjoj situaciji biti vrlo teško pribaviti ikakva sredstva od sponzora.
Gradonačelnik – FDK je prošle godine poslovao sa oko 850.000,00 kuna. Ako bude
neophodno može se napraviti i rebalans. No, više nede biti mogude da Festival dobiva više od
milijun kuna iz proračuna, pogotovo zašto što de Festival morati dati financijsko izvješde za
prethodnu godinu.
Mijo Mimica – smatra da je 700.000,00 kuna za NK Omiš malo.
Ukoliko želimo biti u 3. ligi svakako trebamo podignuti ovaj iznos na barem 900.000,00 kuna.
Meri Smailagid – morali smo voditi računa o stvarnim mogudnostima proračuna.
Ukoliko eliminiramo stavku prodaje kolodvora, proračun je u problemima.
Zorica Terzić – koliko Grad Omiš na današnji dan duguje?
Meri Smailagid – naše obveze su velike, a manjak smo uspjeli smanjiti. Obaveze su podignute
pozajmicom radi financiranja sportske dvorane.
Gradonačelnik – obaveze prema dobavljačima su oko 15 milijuna kuna, a kompletne dospjele
obveze su oko 23 milijuna kuna. No, problem je u nedospjelim obvezama, a potpisanim koje
de uskoro postati dospjele – to je sve ukupno oko 40 milijuna kuna.
Ivan Barišić – smatra da pojedini vijednici zahtijevaju nerealne stvari, a nitko ne govori o
uštedama.
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Predlaže amandman da se stavka za financiranje političkih stranaka bude 1.000,00 kuna, a
ostalih 99.000,00 kuna da se preraspodjeli na stavku za izgradnju vrtida u Kučidima.
Meri Smailagid – mi u proračunu moramo predvidjeti neka sredstva za financiranje političkih
stranaka no nije određeno koja.
Petar Kaćunko – nabavka sadnog materijala modelom (1+1+1) – 1/3 onaj koji nabavlja, 1/3
Gradovi i 1/3 Županija.
Ljude treba informirati, preko mjesnih odbora, da bi znali da mogu nabaviti npr. sadnice
maslina i da de ih to koštati 1/3 stvarne cijene. Zadovoljan je sa prihvadanjem njegovih
prijedloga i podržati de proračun, no smatra da bi u bududnosti trebalo razmišljati o
besplatnom prijevozu za sve učenike kao i o besplatnim udžbenicima.
Milivoj Juričić – predlaže da se svi vijednici odreknu vijedničkih naknada također u korist
izgradnje vrtida.
Zvonko Močić – ovo nije amandman na proračun, nego inicijativa koju ubudude možemo
razmotriti.
O amandmanu vijednika Barišida, da stavka za financiranje političkih stranaka bude 1.000,00
kuna , a 99.000,00 kuna se prebaci na stavku za financiranje izgradnje dječjeg vrtida u
Kučidima, se glasovalo.
Nakon glasovanja je utvrđeno da je sa 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN
amandman na proračun prihvaden.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog proračuna dao na glasovanje potom
je utvrđeno da je s 12 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donijet
PRORAČUN GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
s tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake: Klasa: 400-06/15-01/04, Urbroj :2155/01-0115-1.
Ad 4/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o izvršenju Grada Omiša za 2015. 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.
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijeta
ODLUKA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 400-06/15-01/05, Urbroj:2155/01-0115-1.
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Ad 5/
PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Omiša za 2015. godinu, te predložio Gradskom vijedu njegovo
donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Neno Mimica, pročelnik odjela za KSD,UP i ZO izvijestio je u ovom predmetu.
u otvorenoj raspravi sudjelovao je:
Petar Kaćunko – je li se u sklopu izgradnje prometnice Ribnjak zapad u Omišu rješava i
komunalna infrastruktura budude srednje škole?
Neno Mimica – prometnica Ribnjak zapad je oko sportske dvorane do nogometnog stadiona i
do budude parcele marine. Prometnica oko srednje škole ima svoje lokacijsku dozvolu i u fazi
je ishođenja projektne dokumentacije i parcelacijskog elaborata.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA donijet
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/15-01/92, Urbroj:2155/01-0115-2.
Ad 6/
PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada
Omiša za 2015. godinu, te predložio Gradskom vijedu njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Neno Mimica, pročelnik odjela 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 j e jednoglasno sa 12 glasova ZA donijet
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/15-01/93, Urbroj:2155/01-0115-2.
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Ad 7/
PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU
Gradonačelnik je dostavio Plan nabave za 2015, godinu, te predložio Gradskom vijedu
njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Zora Lelas Kovid, savjetnica za javnu nabavu i zakup, 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 11 glasova ZA donijet
PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:460-01/15-01/01, Urbroj:2155/01-0115-2.
Ad 17/
PRIJEDLOG ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Omiša, te
predložio Gradskom vijedu njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Mate Ribičid, viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu, izvijestio je u ovom
predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Ivan Kovo – temeljem čega se napladuje parking na istezalištu (koje je neuređeno i
neasfaltirano) kad u zakonu stoji da je parking uređeno i označeno javno mjesto?
Nije određeno mjesto za parkiranje bicikla, mopeda i motocikla, znači li to da de se i dalje
parkirati na Fošalu na „divlje“ ili de se poduzeti nešto po ovom pitanju?
Mate Ribičid – čl. 17. upravo predviđa mogudnost rješavanja problema na način da daje
ovlast gradonačelniku da na prijedlog upravnog odjela odredi mjesto za parkiranje.
Prema određenim Pravilnicima dopuštena je naplata parkinga i na neasfaltiranim
površinama.
Milivoj Juričić – ovom odlukom se smanjuje kvaliteta življenja u određenom području.
Turistički vlakid – glavno parkirno mjesto je predviđeno ispred škole, a maksimalna
dozvoljena brzina je 20km/h. Okretanje je predviđeno na okretištu u Radmanovim
mlinicama,a to okretište ne zna gdje je.
Vlakid stvara ogromne probleme u prometu ljeti jer mu je mala brzina, dug je 15-16 metara
pa ga se ne može lako zaobidi, te se tako stvara gužva na cesti.
Predlaže da na se svaki kilometar prema Radmanovim mlinicama napravi ugibalište da bi vlak
mogao skrenuti i propustiti ostale sudionike u prometu.
Također ne vidi suglasnost Županijske uprave za ceste, a to je županijska cesta.
U čl. 16. stoji da je opskrbni punkt za stari dio grada predviđene su ispred konobe „Dada“ , a
nigdje se ne spominje dostavna rampa ispred trgovine „Studenac“ na Fošalu.
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Također nije predviđeno gdje bi se mogla parkirati vozila koja dovoze turiste u grad.
Smatra da ova odluka u stručnom i pravnom smislu nije dobro pripremljena.
Mate Ribičid – detalje ove odluke više su pisali djelatnici prometne policije nego komunalnog
odjela upravo inzistirajudi na detaljima koje je spomenuo vijednik Juričid.
Turistički vlak – čl.18. stavak 1. točno je opisana načelna trasa i naglašeno je da je potrebno
odobrenje upravnog odjela s točno određenim pravcima i mjestima za stajanje, a uz
prethodnu suglasnost PU i nadležne pravne osobe koja upravlja cestom ŽUC i Hrvatske
ceste). Iz prometne policije više ne dopuštaju da vlakid krede iz auto kampa Ribnjak.
Prometni redar de kontrolirati poštivanje načina kretanja vlakida.
Ukoliko upravni odjel procjeni vlak usporava vožnju i sl. ne mora izdati odobrenje.
Opskrbni punkt – u obrazloženju stoji da za lokaciju opskrbnog punkta na Fošalu (kod
Studenca) nije dobivena suglasnost Hrvatskih cesta.
Okretište u Radmanovim mlinicama – policijska uprava je za njega dala suglasnost i ŽUC de
morati dati suglasnost na grafički prikaz također prilikom izdavanja odobrenja od stane
komunalnog odjela. To znači da upravni odjel mora izdati detaljno odobrenje, a ovom
Odlukom određene su samo načele postavke.
U članku 23. stoji gdje se mogu parkirati autobusi.
Gradonačelnik – na ovoj Odluci radili su vodedi stručnjaci u SDŽ tako da stručnije ljude
nedemo nadi. Sve je napravljeno uz suglasnost Policijske uprave i nama je u interesu da ova
Odluka bude donesena da bismo mogli uvesti red u prometu u centru grada.
Dopuna Odluke može idi u bilo kojem trenutku ukoliko bude potrebe za tim.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je sa 13 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijeta
ODLUKA O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:350-01/14-01/14, Urbroj:2155/01-0215-8.
Ad 18/
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OMIŠA (IV)
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada
Omiša (IV), te predložio Gradskom vijedu njihovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Mate Ribičid,viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu izvijestio je u ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da su jednoglasno sa 14 glasova ZA donijete
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OMIŠA (IV)
s tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:350-01/13-01/25, Urbroj:2155-01-0214-31.
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Ad 8/
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU KULTURE
ZA GRAD OMIŠ U 2015. GODINI
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad
Omiš u 2015. godini, te predložio Gradskom vijedu njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Đeki Stanid, pročelnik odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti izvijestio je u ovom
predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Ivan Barišić – KPU Omiški gusari, pokladna događanja 20.000,00 kuna – predlaže da
organizacija pokladnih događanja ide na javni natječaj, a ne da to mora organizirati isključivo
ova udruga.
Pokazalo se da ta udruga i ne organizira baš najbolje ta događanja i mali je broj posjetitelja
na tim događanjima.
Đeki Stanid – ove godine su pokladna događanja prošla, organizatori su bili KPU Omiški gusari
i imali su određene troškove. Pozicija je planirana na bazi prijašnjih godina.
Nisu više u pitanju samo pokladni dani jer ima i drugih tradicionalnih manifestacija koje
povlače iste kave situacije.
Zvonko Močić – ne vidi poziciju za Društvo naša djeca i Dječje gradsko vijede?
Đeki Stanid – oni su u programu socijalnih usluga.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijet
PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU KULTURE ZA GRAD OMIŠ U 2015. GODINI
s tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:612-01/14-01/08, Urbroj:2155/01-0115-3.
Ad 9/
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI
GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za
Grad Omiš u 2015. godini, te predložio Gradskom vijedu njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Katarina Pupačid, 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 je jednoglasno sa 14 glasova ZA donijet
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI
GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:550-01/14-01/16, Urbroj:2155/01-0115-28.
Ad 10/
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2015.
godini, te predložio Gradskom vijedu njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Mateo Pezo, savjetnik za sport i tehničku kulturu izvijestio je u ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Ivan Barišić – koliki iznos ide za prijevoz, a koliko za naknade igračima?
Mateo Pezo – prijevoz od 100.000,00 do 120.000,00 kuna.
Stipe Mekinid – mjesečna naknada za 25 igrača je 25.000,00 kuna. Najskuplji igrač je pladen
2.500,00 kuna mjesečno. Tredina ostalog nova ide na sudce, delegate, nogometni savez i
kotizacije. Imamo 8 trenera koji također primaju plade. Nama je interes da ostanemo u 3. ligi.
Ivan Barišić – koja je razlika u financiranju 3. i 4. lige?
Stipe Mekinid – nije velika razlika u financiranju, no ide se stepenicu dolje.
Zorica Terzić – koliko maksimalno ima kategorija?
Mateo Pezo – ima maksimalno 8 kategorija.
Mijo Mimica – veliki je bazen u Splitu i naši igrači iz prve ekipe, ako ih mi ne platimo otidi de
u druge klubove jer nemamo profesionalne ugovore jer smo mi amaterski klub.
3-4 udarna igrača moramo platiti jer de nam otidi. Dobra politika je nastavljena da su gotovi
svi treneri i igrači naši što je najvedi dobitak kluba i ovog grada. Nikako ne smijemo dopustiti
da Omiš ispadne u 4. ligu.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 13 glasova ZA donijet
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:620-01/01-01-15-3, Urbroj:2155/0101-15-3.
Ad 11/
PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANJU OSNOVNE
GLAZBENE ŠKOLE „LOVRO pl. MATAČID“ OMIŠ
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Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju
osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačid“ Omiš, 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 nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 13 glasova ZA donijeta
ODLUKA
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANJU OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE
„LOVRO pl. MATAČID „ OMIŠ
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:612-03/14-01/03, Urbroj:2155/01-01015-9.
Ad 12/
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE „LOVRO pl. MATAČID“ OMIŠ
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o osnivanju osnovne glazbene škole „Lovro pl.
Matačid“ Omiš, 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 nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 13 glasova ZA donijeta
ODLUKA
O OSNIVANJU OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE „LOVRO pl. MATAČID“ OMIŠ
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:612-03/14-01/03, Urbroj:2155/01-0115-09.
Ad 13/
PRIJEDLOG ODLUKE O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
RAVNATELJA FDK OMIŠ OD 31. KOLOVOZA 2014. GODINE
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja FDK Omiš od 31. kolovoza 2014. godine, 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:
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Mijo Mimica – obrazloženje da je prošao rok je smiješno. Tko je dopustio da prođe rok?
Treba postupiti po starom natječaju.
Petar Kaćunko – iz obrazloženja je vidljivo da Ministarstvo do danas nije dostavilo mišljenje
kulturnog vijeda i čini se da je to glavni razlog poništenja. Je li to mišljenje Ministarstva
obvezujude za nas? Mišljenja je da u obrazloženju nisu navedeni pravi razlozi poništenja
natječaja.
Đeki Stanid – zakon je predvidio obvezu da se kod imenovanja ravnatelja mora podnijeti
zahtjev za izdavanje mišljenja nadležnog kulturnog vijeda, no oni ne moraju donijeti nikakav
akt i ukoliko prođe mjesec dana donositelj odluke se može ponašati kao da je mišljenje
pozitivno. Samo mišljenje nije obvezujude.
Milivoj Juričić – ako se ovdje radi o čovjeku koji za godinu dana ide u mirovinu nije uredu
tako se ponašati prema njemu.
Zvonko Močić – nitko gospodina Mladina ne tjera, nego poništavamo stri i raspisujemo novi
natječaj jer mu je mandat završio. Do sada se nije mogao izglasati izbor, jer su prve točke
dnevnog reda bile vezane za proračun koji nije prošao pa je predlagatelj ostale točke
povukao s dnevnog reda. Na slijededoj sjednici uopde nije bilo kvoruma za održavanje
sjednice tako da nije niti bilo mogudnosti za odabir novog ravnatelja. Ništa ovdje nema
osobnog.
Petar Kaćunko – zanima ga u kojem zakonskom aktu piše da smo dužni u nekom roku izvršiti
odabir? Ako tomu nije tako, onda je pitanje zašto donosimo ovakvu odluku.
Zvonko Močić – piše da obavijest kandidatima o izboru mora biti u roku od 45 dana.
Đeki Stanid – to nije rok koji bi stavio izvan snage odluku o izboru da je donesena i nakon
toga roka.
Milivoj Juručić – za protek roka odabira nisu krivi kandidati koji su podnijeli molbe nego se to
dogodilo nečijom drugom krivnjom.
Ivan Barišić – nastale su nove okolnosti, novo je Gradsko vijede, novi je Odbor za izbor i
imenovanje i nije logično da se glasa o prijedlogu nekog drugog Vijeda i nekog drugog
Odbora.
Petar Kaćunko – zašto to onda tako ne stoji u obrazloženju, a ne izmišljati neke druge
razloge.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV donijeta
ODLUKA
O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA FDK OMIŠ OD
31. KOLOVOZA 2014. GODINE
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sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:612-03/14-01/07, Urbroj:2155/01-0115-23.
Ad 14/
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I
IMENOVANJE RAVNATELJA FDK OMIŠ
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Zaključka o pokretanju postupka javnog natječaja za
izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš, te predložio Gradskom
vijedu njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Đeki Stanid, izvijestio je u ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV donijet
Z A K LJ U Č A K
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
FESTIVALA DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 612–03/15-01/02, Urbroj:2155/01-0115-2.
Ad 15/
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA TEKST PRAVILNIKA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA, NAČINU I UVJETIMA UPISA DJECE U DJEČJE VRTIDE
I JASLICE, TE PRAVIMA I OBVEZAMA RODITELJA U DJEČJEM VRTIDU OMIŠ
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtide i
jaslice, te pravima i obvezama roditelja u Dječjem vrtidu Omiš, te predložio Gradskom vijedu
njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Đurđica Rogošid, ravnateljica Dječjeg vrtida Omiš, izvijestila je u ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Ivan Barišić – koliko djece ostane ne upisano u dječji vrtid (koliko predškolaca, a koliko
ostale djece)?
Đurđica Rogošid – preko 95% predškolske djece se upiše, a neupisane djece koji nisu
predškolci je između 60-90.
Ivan Barišić – predlaže da ako je mogude da se djeca mijenjaju na način da jedno dijete ide
jedan dan u vrtid, a drugo drugi dan.
Đurđica Rogošid – zakon ne dopušta takvu mogudnost.
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Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno s 13 glasova ZA donijet
Z A K LJ U Č A K
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA TEKST PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O KRITERIJIMA, NAČINU I UVJETIMA UPISA DJECE U DJEČJE VRTIDE I JASLICE,
TE PRAVIMA I OBVEZAMA RODITELJA U DJEČJEM VRTIDU OMIŠ
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:612-03/15-01/04, Urbroj:2155/01-0115-3.
Ad 16/
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEDA MJESNIH ODBORA
DUBRAVA I ZVEČANJE
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeda mjesnih
odbora Dubrava i Zvečanje, te predložio Gradskom vijedu njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Lidija Pavkovid, pročelnica ureda gradonačelnika, 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 glasova donijeta
ODLUKA
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEDA MJESNIH ODBORA DUBRAVA I ZVEČANJE
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 026-01/15-01/01, urbroj:2155/01-0115-2.

Završeno u 12.50 sati
VODITELJICA ZAPISNIKA
Ružica Jerčid

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEDA
Zvonko Močid, dr.med.
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