REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijede
Klasa: 021-01/15-01/05
Urbroj: 2155/01-01-16-18
Omiš, 21. srpnja 2016.
ZAPISNIK
o radu 18. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša
održane 21. srpnja 2016. godine u Omišu, ul. F. Benkovida 1/I
Započeto u 9.05. sati
Vrši se tonski zapis tijeka sjednice.
Zapisnik se sačinjava na temelju tonskog zapisa.
Voditeljica zapisnika: Ružica Jerčid
NAZOČNI ČLANOVI VIJEDA:
1. Zvonko Močid, dr. med.
2. Ivan Bartulovid, mag.ing.aedif.
3. Sanja Ilid, prof.
4. Nikola Tijardovid, bacc.fizio.
5. Rina Marušid, mag.med.bioch.
6. Simona Jurjevid, dipl.uč.
7. Tondi Stanid
8. Mijo Mimica, oec. (do t.16.)
9. Ivica Kožul
10. Ivan Škaričid, prof. (do t.4.)
11. Ivan Bogdanovid, mag.hist.et phil.
12. Miljenko Vukasovid, mr.iur.
13. Ivan Kovo, dipl.oec.
NENAZOČNI ČLANOVI VIJEDA
1. Ivan Barišid
2. Lovrenka Kovačid, dipl.iur.
3. Milivoj Juričid, dipl.ing.
4. Krešimir Markovina
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OSTALI NAZOČNI:
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.

dr.sc. Ivan Kovačid, gradonačelnik
Ivo Tomasovid, dipl. oec., zamjenik gradonačelnika
Stipe Mekinid, prof. zamjenik gradonačelnika
Lidija Pavkovid, dipl.iur., pročelnica ureda gradonačelnika
Zora Lelas Kovid, privremena pročelnica UO za KSD, UP i ZO
Đeki Stanid, dipl.iur., pročelnik odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Mate Sovulj, dipl.ing., upravitelj vlastitog pogona
Neno Mimica, dipl.ing., stručni suradnik za kom. infrastrukturu
Mate Ribičid, stručni spec. javne uprav., voditelj odsjeka za prostorno planiranje,
pomorsko dobro i zaštitu okoliša
9. Zorica Terzid dipl.iur, voditeljica odsjeka za upravljanje javnim površinama, poslovnim
prostorima i komunalno redarstvo
10.Nikola Milakovid, dipl.iur.voditelj odsjeka za imovinsko pravne poslove
11. Leonardo Ljubičid, dipl.oec. direktor „Peovica“ 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 dostavljenim materijalima.
Nakon glasovanja je utvrđeno da je jednoglasno sa 13 glasova ZA usvojen slijededi
dnevni red
1. Usvajanje zapisnika o radu 17. sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša
2. Vijednički upiti
3. Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o
donošenju Prostornog plana uređenja grada Omiša (II)
4. Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
5. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak
7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Marušidi 2
8. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Ribnjak (VII)
9. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Čelina (I)
10. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Mimice (I)
11. Prijedlog Izvješda o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada
Omiša za 2015.g.
12. Prijedlog Izvješda o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Omiša za 2015.g.
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada
Omiša za 2016.g.
14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Omiša za 2016.g.
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zonama i koeficijentima boravišne pristojbe u
turističkim mjestima na području Grada Omiša
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16. Prijedlog za davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada Dječjeg
vrtida Omiš, Omiš
17. Prijedlog za davanje suglasnosti na godišnji Plan operativne primjene Programa
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016.g. na području Grada
Omiša
18. Prijedlog za davanje suglasnosti na Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara Grada Omiša za 2016.g.
19. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu u k.o. Omiš

Ad 1/
USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEDA GRADA OMIŠA
Na prijedlog teksta zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeda istaknuta je slijededa primjedba
Ivan Šaričid – uz ime vijednika Ivana Bogdanovida treba staviti titulu.
Ivan Bogdanovid – želi redi da je nedavno magistrirao tako da sada ima titulu magistra.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje te je utvrđeno da
je jednoglasno sa 13 glasova ZA usvojen zapisnik (sa gore navedenom dopunom) o radu 17.
sjednice Gradskog vijeda Grada Omiša.
Ad 2/
VIJEDNIČKI UPITI
Ivan Škaričid – iz odgovora na pitanje postavljenog na prošloj sjednici razvidno je da je
gradonačelnik Ivan Kovačid koristio privatni automobil u službene svrhe i da je za to primao
naknadu. No, ne piše po kojoj cijeni po kilometru, te traži da se to napiše.
Nije tražio da se njegovi troškovi ovdje iznesu, no kad ste se ved potrudili, onda mora redi da
sve što je trošio je bili u skladu sa zakonom i nije trošio ništa više nego što je putovao.
Smatra neke stvari u ovom odgovoru nelogičnima: npr. troškovi automobila – jesu li to
ukupni godišnji troškovi održavanja automobila ili samo kada se njega vozilo? Troškovi
vozača- i prije njega su bili zaposleni vozači i svi su vozili auto i ne samo za potrebe
gradonačelnika i njegovog zamjenika.
Pitanje za dogradonačelnika Ivu Tomasovida – je li istina da Povjerenstvo za sprječavanje
sukoba interesa se protiv njega vodi postupak?
Ivo Tomasovid – istina je, vodi se postupak zato što je obnašao dužnost direktora Vodovoda,
nakon što je dao ostavku na mjesto dogradonačelnika, i vidjeti demo što de biti rezultat toga
postupka. Htio je spasiti situaciju u Vodovodu, a nije tamo išao radi koristi.
Gradonačelnik – putni troškovi u gradu Omišu, koristedi privatno auto u službene svrhe, su
smanjeni za 40%. Cijena kilometra je ranije bila pladana 2 kuna po km, a sada se plada 1,20
kn po km. Usporedbe radi, gospodin Škaričid je sebi ispladivao 2 kune po km za dolazak na
posao iz Podgrađa. Imao zaposlenicu iz istog mjesta koja prima cijenu mjesečne pokazne
karte. U odgovoru su prikazani ukupni putni troškovi gradonačelnika i dogradonačelnika u 3
godine i uspoređeni sa troškovima ranije. Smatramo da mali gradovi poput Omiša ne bi
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trebali imati skupa auta, vozače jer se to sve može odraditi na jedan normalan i puno
skromniji način. Razlike u troškovima su više nego značajne: mi smo potrošili ukupno
50.000,00 kuna, a ranije je potrošeno 600.000,00 kuna ( u to nije uračunat automobil koji
košta 300.000,00 kuna).
Ivan Škaričid – putne troškove iz Podgrađa je napladivao po zakonu o lokalnoj samoupravi i
to ni kune više ni manje. Ne može zaposlenica primati koliko i dužnosnik. Sve što je trošio,
trošio je po zakonu i za potrebe grada.
Miljenko Vukasovid – materijale za prošlu sjednicu je dobio u četvrtak popodne za sjednicu u
ponedjeljak ujutro (što znači da nije ispoštovan rok od minimalno 5 dana), i to je jedini razlog
zbog kojega nije bio na prošloj sjednici.
Na otvaranje spomenika Antunu Mihanovidu trebalo je pozvati predsjednika mjesnog odbora
Priko.
Želi pohvaliti aktivnost gradske uprave u posljednjih nekoliko mjeseci, radi se na više
projekata u gradu: šetnica na velikoj plaži, na Priku uz potok je sve očišdeno itd. uz želju da
se tako i nastavi.
Pješačka staza prema Zakučcu – ima li Grad namjeru raditi nešto o ovom pitanju?
Ivo Tomasovid – gospodin Burica iz ŽUC-a Split je rekao da de sa svojim inžinjerima vidjeti
koje su mogudnosti i što se može napraviti, čekamo njegov odgovor.
Miljenko Vukasovid – postoji li mogudnost da se donese komunalna odluka o kažnjavanju
zbog ostavljanja stvari po plažama (šugomana) tzv. rezerviranje mjesta ?
Zora Lelas Kovid – možemo ovaj prijedlog razmotriti kod donošenja nove Odluke o
komunalnom redu, pa to u nju ugraditi.
Miljenko Vukasovid – tabla Omiš preko nogostupa na ulazu u kamp – prolaznici, a naročito
žene s kolicima, moraju stati na kolnik da bi zaobišli tu tablu, što je naravno vrlo opasno.
Čestica zemlje u naselju koja je ranije bila javna površina, sada je ograđena – što se po tom
pitanju napravilo i koje je rješenje?
Zorica Terzid – komunalni redari su izašli na teren, ostaje nam obaveza odgovoriti mjesnom
odboru pisanim putem, međutim zemljišno knjižno stanje je takvo da cesta u katastru ide do
Doma zdravlja i zaustavlja se ispod kude Šunde. To nije označeno kao javno dobro i tu redar
nema što raditi. Saslušavajudi vlasnike tih objekata, svi su se oni „raširili“ i kao posljedica
toga je nastao dio zemljišta koji je kupljen (gospodin Fagarazzi ) i ograđen je.
Ivica Kožul: pitanje Županijskoj upravi za ceste Split: pisani odgovor.
zašto radovi na poddionici dionice VI Omiš-Zadvarje od km 18+200 do km 19+400 (od
križanja s lokalnom cestom L 67134 do križanja s Ž 6170 – preko Pavida mosta, nisu krenuli
kako je i najavljeno, u jesen 2015.g?
Šro je s ishođenom potvrdom glavnog projekta (7.2.2004.g.) koji je trebalo konzumirati u
roku od dvije godine?
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Ivo Tomasovid – nakon te sjednice je bio u Splitu kod gospodina Čaljkušida i obedano mu je
da de oni na ljeto izvršiti javnu nabavu te na jesen krenuti s radovima. Kasnije je uputio i
dopis, no rezultat toga je za sada ništa, na žalost. Ponovno de aktualizirati ovo pitanjei
zatražiti demo od njih pisani odgovor.
Ivica Kožul – na kojem je nivou projektna dokumentacija za županijsku cestu 6260 BiskoSrijane-Trnbusi-Blato n/C? Planira li se u 2017. ili 2018.g. pristupiti rekonstrukciji dijela ove
županijske ceste i tako je u nekom razumnom roku po dionicama u potpunosti
rekonstruirati?
Dio županijske ceste ŽC 6165 Gata (most-križanje s D70) tunel Mile Gojsalid nalazi se u
zasjeku između potoka Ilinac i brda Gradac. Zbog velikog isparavanje i naglih promjena
temperature u zimskom periodu, dolazi do skliskosti kolnika i smrzavanja vodene pare na
samom kolniku. Na ovom dijelu događaju se učestala skliznuda i izljetanja vozila. U proljede
je jedan dio sloja na samim zavojima nazuban.
Da li se do zime na tim kritičnim zavojima i dijelovima planira postaviti habajudi sloj od
eruptivca kako bi se broj nezgoda i izljetanja sveo na minimum?
Ivo Tomasovid – uputiti demo i ova pitanja Županijskim cestama.
Simona Jurjevid – kao zaposlenica OŠ Josip Pupačid zahvaljuje na sufinanciranju prijevoza na
Velebit (projekt GLOBO).
S obzirom na početak sezone kupanja, stanje na Slavinju (betonske ploče) kao i na ostalim
plažama je zabrinjavajude, postoji li mogudnost da se i Slavinj uključi u projekt nasipanja
plaža, drugih preinaka (popravak ograda) i sl.?
Ivo Tomasovid –za Slavinj je pokrenut postupak izrade projekta proširenja i uređenja toga
dijela plaže. Što se tiče manjih popravaka, to je mogude napraviti pogotovo ako prijeti ikakva
opasnost.
Ivan Škaričid – vezano za čest.zem. - katastar ne može biti mjerilo jer je star i nije ažuriran.
Npr. cesta Omiš Gata uopde nije bila unesena u katastar, a zadnje stanje promjene je bilo iz
1917.g. Bududi se radi o putu koji je u naravi postojao i kojega su građani koristili, treba
vidjeti što tu grad može učiniti.
Dolazi li predsjednica Republike na 50-ti Festival dalmatinskih klapa, je li gradonačelnik tim
povodom bio kod predsjednice i da li de zaslužni dobiti priznanja povodom 50-te obljetnice
Festivala? Radi li se možda na nadopuni monografije koja je izašla povodom 40-te obljetnice
Festivala dalmatinskih klapa?
Zvonko Močid – koliko znamo predsjednica dolazi na Festival, a na drugi dio pitanja pisano
de odgovoriti ravnatelj Festivala.
Miljenko Vukasovid – situacija u omiškim vrtidima je takva da roditelji studenti nisu
izjednačeni sa roditeljima koji su zaposleni, i roditelj student ne može svoje dijete upisati u
vrtid. To je apsurdno, jer status redovnog studenta treba izjednačiti sa zaposlenim roditeljem
pri bodovanju za upis u vrtid.
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Sanja Ilid – ovo pitanje je postavila ravnateljici na sjednici Upravnog vijeda vrtida. Mi smo za
to da se Pravilnik izmjeni na način da redovni studenti imaju isti broj bodova kao i zaposleni
roditelji. Pravilnik de biti izmijenjen za slijededu godinu, jer je na žalost za ovu godinu bilo
prekasno. Kontaktirala je i upravu dječjih vrtida Split koji ved godinama imaju izjednačen
status redovnog studenta sa zaposlenim roditeljima.
Simona Jurjevid – također planiramo mijenjati status djece „čekača“ na način da nede
„čekač“ s istim brojem bodova čiji roditelji ne rade biti u vrtidu, a dijete čija oba roditelja
rade da ne bude upisano u vrtid.
Ad 3/
PRIJEDLOG ODLUKE O ISPRAVCI POGREŠKE U ODLUCI O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OMIŠA (II)
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o Izmjenama i
dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Omiša (II), 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 nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno s 13 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o ispravci pogreške u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja grada Omiša (II)
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:350-01/08-01/39, Urboj:2155/01-0116-20.
Ad 4/
PRIJEDLOG ODLUKE O ISPRAVCI POGREŠKE U ODLUCI O IZRADI IZMJENA I DOPUNA ODLUKE
O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PUNTA (I)
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o izradi Izmjena i
dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Punta (I), 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 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 ispravci pogreške u Odluci o izradi izmjena i dopuna odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
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sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 350-01/14-01/30, Urbroj;2155-01-0116-26.
Ad 5/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O
DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PUNTA (I)
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i
dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Punta (I), 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 nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Odluke o donošenju
urbanističkog plana uređenja Punta (I)
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:350-01/14-01/30, Urbroj:2155-01-0116-28.
Ad 6/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MLIJA-BORAK
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja MlijaBorak, 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 sudjelovao je:
Miljenko Vukasovid – višim planom je predviđen urbanistički plan, pa ne zna zbog čega je
potrebno danas ovu odluku stavljati na Vijede?
Mate Ribičid – potrebno je iz proceduralnih razloga po zakonu o prostornom uređenju. Mora
se donijeti odluka o izradi u kojoj se točno navodi što se radi. Ovdje je situacije specifična,
radi se sve jer se po prvi puta donosi plan.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o izradi Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:350-01/16-01/22 Urboj:2155/01-0116-3.
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Ad 7/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MARUŠIDI 2
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Marušidi 2,
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 nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o izradi Urbanističkog plana uređenja Marušidi 2
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 350-01/16-01/23, Urbroj:2155/01-0116-3.
Ad 8/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA RIBNJAK (VII)
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana
Ribnjak (VII), 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:
Ivica Kožul – planira li se ovim planom i izgradnja novog doma zdravlja ili multimedijskog
centra, otvoreni ili zatvoreni bazen, kupalište i slični sadržaji?
Mate Ribičid – predmet ove odluke to nije. Takav prijedlog službeno nemamo, no Priko je
zasigurno prostor na kojemu bi se nešto od navedenih sadržaja moglo predvidjeti. Ova
izmjena čak i ne obuhvada prostor velikog parkinga, nego dolazi do njega i premošduje potok
Vrilo. Za prijedlog vijednika Kožula bi trebalo otvoriti novu izmjenu.
Zvonko Močid – gradonačelnik i on su ved temu izmještanju doma zdravlja obavili neke
razgovore, no to je županijsko vlasništvo pa demo vidjeti što se može napraviti. Ideja je
dobra, dom zdravlja bi tako bio dostupniji, no trebaju se brojne strukture složiti o tome.
Miljenko Vukasovid – možda bi se bilo dobro koncentrirati na ideju pješačkog mosta preko
Cetine jer je usko grlo na mostu (sadašnjem).
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA donijeta
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ODLUKA
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Ribnjak (VII)
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: : 350-01/16-01/24 , Urbroj:2155/0101-16-3.
Ad 9/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA ČELINA (I)
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana
Čelina (I), 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 nitko nije sudjelovao.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 11 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana Čelina (I)
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:350-01/16-01/25, Urbroj:2155/01-0116-3.
Ad 10/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA MIMICE (I)
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana
Mimice (I), 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:
Mijo Mimica – ovako kao je Mate prezentirao, ove bi se izmjene trebale odnositi točno na
parcelu gđe. Tatjana Mimica. Smatra da to nije tako, nego da u postupku ove izmjene i
dopune de svatko modi dati primjedbe na plan.
Mate Ribičid – u članku 3. Odluke stoji da „ostale primjedbe koje se istaknu u javnoj raspravi,
a u skladu su sa planovima više razine“. Znači mogu i drugi građani iznositi svoje primjedbe.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 11 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Mimice (I)
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 350-01/16-01/26, Urbroj:2155/01-0116-3.
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Ad 11/
PRIJEDLOG IZVJEŠDA O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE GRADA OMIŠA ZA 2015.G.
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Izvješda o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture Grada Omiša za 2015.g te predložio Gradskom vijedu njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Zora Lelas Kovid, privremena pročelnica komunalnog odjela, 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 10 glasova ZA prihvadeno
IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2015.g.
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:363-01/15-01/93, Urbroj:2155/01-0215-3.
Ad 12/
PRIJEDLOG IZVJEŠDA O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA OMIŠA ZA 2015.G.
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Izvješda o ostvarenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2015.g, te predložio Gradskom vijedu
njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Zora Lelas Kovid, privremena pročelnica komunalnog odjela 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 10 glasova ZA prihvadeno
IZVJEŠĆE
o ostvarivanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Grada Omiša za 2015.g.
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa; 363-01/15-01/93, Urbroj:2155/01-0215-5.
Ad 13/
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA OMIŠA ZA 2016.G.
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture Grada Omiša za 2016.g. , te predložio Gradskom vijedu njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Zora Lelas Kovid, 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 jednoglasno sa 10 glasova ZA donijete
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I Z M J E N E I D O P U NE
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2016.g.
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:336-01/15-01/93, Urbroj:2155/01-0215-4.
Ad 14/
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE GRADA OMIŠA ZA 2016. G.

Gradonačelnik je dostavio prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2016.g. , te predložio Gradskom vijedu njegovo
donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Zora Lelas Kovid, dipl.oec. 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 jednoglasno sa 10 glasova ZA donijete
I Z M J E N E I D O P U NE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2016.g.
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 363-01/15-01/93,Urbroj:2155/01-0215-2.
Ad 15/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O ZONAMA I KOEFICIJENTIMA BORAVIŠNE
PRISTOJBE U TURISTIČKIM MJESTIMA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
Gradonačelnik je, a na prijedlog Turističkog vijeda Turističke zajednice Grada Omiša, dostavio
prijedlog odluke o Izmjeni Odluke o zonama i koeficijentima boravišne pristojbe u turističkim
mjestima na području Grada Omiša, te predložio Gradskom vijedu njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Petra Bartulovid, direktorica Turističkog ureda TZ 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 11 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o izmjeni Odluke o zonama i koeficijentima boravišne pristojbe
u turističkim mjestima na području Grada Omiša
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 334-01/16-01/07, Urbroj:2155/01-0116-3.
Ad 16/
PRIJEDLOG ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU I NAČIN RADA
DJEČJEG VRTIDA OMIŠ, OMIŠ
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Gradonačelnik je dostavio prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtida „Omiš“ 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:
Miljenko Vukasovid - samo bi ponovio ono što je reko u vijedničkim upitima vezano za
izjednačavanje statusa roditelja redovnih studenata i zaposlenih roditelja. Redovni studenti
imaju duplo manje bodova nego zaposleni i na taj način su majke i očevi studenti
degradirani. Propagira se pronatalitetna politika, a na ovaj način se šalje poruka ili studirajte
ili imajte djecu, a ne jedno i drugo. Misli da se ovo svakako treba ispraviti.
Đurđica Rogošid –u izmjenama Pravilnika o pravilima upisa djece de biti stavljena i ta točka i
to de dodi kao točka dnevnog reda na Gradsko vijede.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa glasova donijet
Z A K LJ U Č A K
1. Grad Omiš kao osnivač javne ustanove Dječji vrtid „Omiš „ Omiš, ovim daje prethodnu
suglasnost na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtida „Omiš“
Omiš u obliku i sadržaju kakav prileži ovom Zaključku pod Klasa:601-02/16-02/67, 2155/1087-04-16-1. od srpnja 2016.g.
2. Akt iz t.1. ovog Zaključka se objavljuje u Službenom Glasniku Grada Omiša.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Omiša.

Ad 17/
PRIJEDLOG ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN OPERATIVNE PRIMJENE
PROGRAMA POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA RH
U 2016.G. NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Zaključka za davanje suglasnosti na Godišnji Plan
operativne primjene Programa posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2016.g. na području Grada Omiša, te predložio Gradskom vijedu njegovo
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 glasova donijet
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Z A K LJ U Č A K
O DAVANJU SUGLASNOSTI
I
Gradsko vijede Grada Omiša daje suglasnost na Godišnji Plan operativne primjene Programa
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016.g. na području
Grada Omiša u obliku i sadržaju kakav prileži ovom Zaključku pod oznakom Klasa:214-02/1601/01, Urbroj: 2155/01-02-16-04. od 31. svibnja 2016.g.
II
Ovaj Zaključak se, zajedno s aktom iz t.1. istog, objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Omiša.
Ad 18/
PRIJEDLOG ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA GRADA OMIŠA ZA 2016.G.
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog za davanje suglasnosti na Godišnji Provedbeni plan
unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2016. godinu, te predložio Gradskom vijedu
njegovo 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 glasova donijet
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti
I
Gradsko vijede Grada Omiša daje suglasnost na Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite
od požara Grada Omiša za 2016. godinu u obliku i sadržaju kakav prileži ovom Zaključku
oznake Klasa;214-01/16-01/01, Urbroj:2155/01-02-16-01 od 31. svibnja 2106.g.
II
Stožer civilne zaštite Grada Omiša i Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužni su razmotriti
provedbu mjera za unapređenje zaštite od požara Grada Omiša u 2016.g. i o tome dostaviti
izvješde Gradskom vijedu Grada Omiša najkasnije do kraja listopada 2016.g.
III
Ovaj Zaključak se zajedno s aktom iz t. 1. istog objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Omiša.
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Ad 19/
PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA NA ZEMLJIŠTU U K.O. OMIŠ
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra, te predložio
Gradskom vijedu njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeda.
Nikola Milakovid viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu izvijestio je u ovom predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovao je:
Miljenko Vukasovid - o kojem se prostoru tu točno radi jer iz priložene skice ne može se
isčitati?
Nikola Milakovid – radi se o lokaciji kod franjevačkog samostana, Put skalica kraj kapelice.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 11 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o ukidanju svojstva javnog dobra
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa: 943-01/01-01-16-2, Urbroj: 2155/0101-16-02.

Završeno u 10.30 sati

VODITELJICA ZAPISNIKA
Ružica Jerčid

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEDA
Zvonko Močid, dr.med.
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