REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijede
Klasa: 021-01/15-01/05
Urbroj: 2155/01-01-15-04
Omiš, 05. svibnja 2015.

ZAPISNIK
o radu 4. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša
održane 05. svibnja 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovida 1/I
Započeto u 9.15. 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.
5. Nikola Tijardovid, bacc.fizio.
6. Rina Marušid, mag.med.bioch.
7. Tondi Stanid
8. Lovrenka Kovačid, dipl.iur.
9. Mijo Mimica, oec.
10. Ivica Kožul
11. Ivan Škaričid, prof.
12. Zrinka Stella, dipl.ing.
13. Milivoj Juričid, dipl.ing.
14. Krešimir Markovina
15. Miljenko Vukasovid, mr.iur.
NENAZOČNI ČLANOVI VIJEDA:
1. Simona Jurjevid, dipl.uč.
2. Ivan Kovo, dipl.oec.
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OSTALI NAZOČNI:
1. dr.sc. Ivan Kovačid, gradonačelnik (od t.3.)
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 upravnog odjela za KSD, 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. Matko Kovačevid, dipl.ing. direktor „Vodovod“ 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 slijededi
dnevni red
1. Izvješde Mandatnog povjerenstva
2. Usvajanje zapisnika o radu 3. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša
3. Vijednički upiti
4. Prijedlog Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu „ADRION“ za Grad Omiš
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2014. godinu
6. Izvješde o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Omiša za 2013.godinu

Ad 1/
IZVJEŠDE MANDATNOG POVJERENSTVA
Predsjednica Mandatnog povjerenstva, Lovrenka Kovačid, podnijela je Izvješde o mirovanju
mandata člana i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeda Grada Omiša.
I
Petar Kadunko, član Gradskog vijeda, dana 4. svibnja 2015.g. stavio je mandat u mirovanje iz
osobnih razloga.
Petar Kadunko izabran je na kandidacijskoj listi HDZ, HS, HČSP, HSP, AS I BUZ.
Političke stranke navedene u prethodnom stavku sporazumno su odredile da Petra Kadunka
zamjenjuje Ivica Kožul.
II
Mandatno povjerenstvo, sukladno odredbama članka 79. stavak 6. i 7. te članka 81. stavak 3.
Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12), utvrdilo je:
Dana 4. svibnja 2015. započelo je mirovanje mandata člana Gradskog vijeda Grada Omiša
PETRA KADUNKA.
Zamjenik IVICA KOŽUL dana 5. svibnja 2015. započinje obnašati dužnost člana Gradskog
vijeda Grada Omiša.
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III
Ovo Izvješde objaviti de se u Službenom Glasniku Grada Omiša.
Predsjedavatelj je pročitao tekst svečane prisege nakon čega je vijednik Ivica Kožul
prisegnuo.
Ad 2/
USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEDA GRADA OMIŠA
Na tekst nacrta zapisnika o radu 3. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša istaknuta je
slijededa primjedba:
Zvonko Močid – želi istaknuti da su se on i vijednik Miljenko Vukasovid afirmativno izjasnili o
prijedlogu za dodjelu skupne nagrade Grada Omiša za 2014.g. Moto klubu „Omiški gusar“
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je tekst zapisnika o radu 3. sjednice Gradskog
vijeda dao na glasovanje potom je utvrđeno da je jednoglasno s 15 glasova ZA usvojen
zapisnik o radu 3. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša.
Ad 3/
VIJEDNIČKI UPITI
Vijednici su jednoglasno prihvatili prijedlog predsjedavatelja da se na ovoj sjednici ne
postavljaju vijednički upiti, osim ako netko ima postaviti pitanje na koje de se dostaviti pisani
odgovor.
Ivan Škaričid – vezano za odgovor za vrtid Kučide - traži da se do slijedede sjednice dostavi
kopija ugovora s tvrtkom „DELTRON“ kao i kopija sporazuma s Ministarstvom o
sufinanciranju od 368.000,00 kuna.
Ad 4/
PRIJEDLOG ODLUKE O UKLJUČIVANJU U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU
„ADRION“ ZA GRAD OMIŠ
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu
„ADRION“ za Grad Omiš, te predložio njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Đeki Stanid, pročelnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti, izvijestio je u ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Ivo Tomasovid - ova sjednica je hitno sazvana upravo zato što je potrebna Odluka Gradskog
vijeda za pristupanje LAG-u ADRION.
Ivan Škaričid – prije godinu dana smo pristupili LAG-u JADRO, pa ga zanima jesu li Opdina
Podstrana i Dugi Rat ostali u LAG-u JADRO?
Ivo Tomasovid – dio članica koje su trebale biti u LAG-u JADRO su išle u LAG KAMEN I MORE.
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LAG JADRO ustvari nije ni zaživio. Načelnik Opdine Dugi Rat razgovarao je s nama i izrazio
zainteresiranost da i oni pristupe LAG-u ADRION.
Ovaj LAG se pokazao kao jedan od najboljih u Hrvatskoj, postoje nepune 3 godine, imaju
odlične kadrove i vrlo dobro rade. U tom LAG-u su i Opdine Šestanovac i Zadvarje i nema
razloga da i mi ne pristupimo njima.
Ivan Škaričid – nije protiv toga, no jesmo li prije godinu dana mogli imati ova saznanja o LAGu ADRION? Mišljenja je da nije prirodno da mi budemo u LAG-u ADRION Biokovo jer više
pripadamo prostoru između Žrnovnice i Cetine. Smatra da smo izgubili godinu dana jer smo
nepotrebno bili u jednom LAG-u koji, sada se ispostavilo, ne funkcionira.
Gradonačelnik – Grad Omiš je bio inicijator mogudeg osnivanja LAG-a JADRO. Nakon
promjena Pravilnika o ustroju LAG-ova, uključili smo u tu inicijativu i Podstranu, Dugi Rat,
Solin, Klis, Dugopolje, dio Kaštela, dio Splita. Prvi inicijalni sastanak je također bio na
inicijativu Grada Omiša prije godinu dana. Trebali su biti sastanci u svim jedinicama lokalne
samouprave koje su trebale biti članice toga LAG-a, no održao se samo u Solinu. Nakon toga
inicijativa je jednostavno stala i na naše upite naišli smo na zid. U Hrvatskoj je još samo
područje splitskog bazena ostalo to koje nema LAG-ova, pa smo odlučili da nedemo čekati
druge nego se prikloniti LAG-u ADRION.
Vijednik Škaričid je upravu kada kaže da bi bilo bolje da smo uspjeli obuhvatiti Podstranu,
Dugi Rat , Omiško priobalje i Poljica u jedan LAG, međutim jednostavno ne možemo čekati
sve druge, prolaze nam rokovi za apliciranje za sredstva i zato je ovakva odluka.
Ivan Škaričid – ako je bila naša inicijativa zašto smo dali ime LAG-u JADRO, a ne CETINA?
Gradonačelnik – najprije je ime trebalo biti OMIŠ I POLJICA , no nakon uključivanja ostalih
članica koje su vede od nas (po broju stanovnika) zajedno smo se odlučili za naziv JADRO.
To je bio samo prijedlog za osnivanje LAG-a, a konačni naziv bi se donio na Skupštini LAG-a.
Mijo Mimica - želi naglasiti da je prva inicijativa potekla od bivše vlasti odnosno od HDZ-a i
oni su početkom 2013. godine imali razgovore s Opdinom Podstrana i Dugi Rat.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 15 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu „ADRION“ za Grad Omiš
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake: Klasa:400-01/15-01/13, Urbroj:2155/01-0115-5.
Ad 5/
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2014. GODINU
Gradonačelnik je dostavio Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2014.
godinu, te predložio Gradskom vijedu njegovo prihvadanje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Meri Smailagid, voditeljica odsjeka ra proračun i računovodstvo, izvijestila je u ovom
predmetu.
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U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Zorica Terzid – točka 7. rezultati poslovanja – na način na koji je ovo napisano, da se naslutiti
da smo manjak iz prethodnih godina smanjili na iznos od 14 milijuna kuna, a ona misli da
smo ga smanjili za 14 milijuna kuna?
Meri Smailagid – manjak sada iznosi 14 milijuna kuna.
Zorica Terzid – koliko je Grad Omiš sada trenutno u minusu?
Meri Smailagid – manjak poslovanja 1.1.2015. godine iznosi 14 milijuna kuna, a stanje se sa
primitkom računa i pladanjem mijenja. To je bilančna pozicija manjak poslovanja. Međutim
imamo izvanbilančnu evidenciju gdje je trenutno evidentirano 19 milijuna kuna obaveza koje
nisu teretile rashode i nisu ni mogle udi u manjak. To su izdate i primljene zadužnice (npr.5
milijuna kuna kratkoročnog kredita, 5 milijuna kuna izdatih mjenica, založno pravo na Josa
nekretnine za prodaju male dvorane, mjenice i zadužnice dobavljačima po javnim nabavama,
dugovi vijednicima za neispladene vijedničke naknade, za političke stanke, Dudanima za
korištenje parkinga…) Iznos od 19 milijuna je umanjen za iznos koji smo primili od Osijek
Gradnje za dobro izvršenje posla i drugih s kojima smo ugovarali neke poslove.
Ivan Škaričid – iz ovog izvještaja je vidljivo da su prihodi po skoro svim osnovama rasli i da se
dug smanjuje. To je dobro, no ono što je također vidljivo je da nemamo primanja od strane
države ili županije. Tu je gradska uprava zakazala u 2014. godini.
U 2013. godini imali smo predviđeno 3 ili 5 milijuna kuna za sanaciju stijena što nije
korišteno. U 2014. godini 25 milijuna kuna i ništa nije korišteno. Sada je u državnom
proračunu predviđeno 20 milijuna kuna i nada se da demo nešto u ovoj godini iskoristiti od
tih predviđenih sredstava.
Posebno zamjera srednju školu jer je vidljivo da se odustalo od borbe za sredstva iz
europskih fondova, Županije i Ministarstva, nego se ide linijom manjeg otpora, a to je
Agencija, JPP, pa kad bude i ako bude. To nije put kojim demo napraviti srednju školu u
Omišu.
Meri Smailagid – mi smo činili sve što je bilo mogude, javljali se na svaki natječaj i nastojali se
uklopiti u sve. U zadanim, postojedim okolnostima imali smo i odgovarajudi uspjeh.
Ostvareno je 897.000,00 kuna pomodi jer na svaki projekt na koji smo se prijavili uspjeli smo
dobiti neka sredstva. Što je bilo do gradskih službi misli da je više nego korektno odrađeno.
Zvonko Močid – svakako nam treba veda pomod od Županije i Države i na tome treba
intenzivno raditi.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedloga dao na glasovanje potom je
utvrđeno da je jednoglasno sa 15 glasova ZA donijet

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2014. GODINU
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sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:400-06/15-01/06, Urbroj:2155/01-0115-1.
Ad 6/
IZVJEŠDE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI GRADA OMIŠA ZA 2013. GODINU
Gradonačelnik je dostavio Izvješde o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Omiša za 2013.
godinu te predložio Gradskom vijedu njegovo prihvadanje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Meri Smailagid, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo 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 s 15 glasova ZA donijet
Z A K LJ U Č A K
po Izvješdu o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Omiša za 2013. godinu
I
Prihvada se Izvješde Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskog reviziji Grada Omiša
za 2013. godinu Klasa:041-01/14-02/103, Urbroj:613-19-14-6 od 5. studenog 2014. godine te
se nalaže tijelima gradske uprave Grada Omiša da postupe po istom.
II
Ovaj Zaključak objavljuje se u Službenom glasniku Grada Omiša.

Završeno u 10.10 sati

VODITELJICA ZAPISNIKA
Ružica Jerčid

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEDA
Zvonko Močid, dr.med.
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