REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/17-01/04
Urbroj: 2155/01-01-19-23
Omiš, 9. listopada 2019.g
ZAPISNIK
o radu 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
održane 9. listopada 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Započeto u 19.00 sati
Vrši se tonski zapis tijeka sjednice.
Zapisnik se sačinjava na temelju tonskog zapisa.
Voditeljica zapisnika: Ružica Jerčić
NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA:
1. Zvonko Močić, dr. med.
2. Sanja Ilić, prof.
3. Nikola Tijardović, bacc.fizio.
4. Simona Jurjević, dipl.uč.
5. Tonći Stanić
6. Ivan Medić, dipl.ing. (od t.2.)
7. Ana Generalić, prof.
8. Jure Šaban Stanić, prof.
9. Mijo Mimica, oec.
10. Tomislav Bartulović
11. Denis Dujmović, ing.građ.
12. Ivan Puljiz
13. Zdravka Šodan
NENAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA:
1. Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur.
2. Ivan Bogdanović. mag.edu.hist.et.phil.
3. Josip Banović, dr.med.
4. Suzana Gojsalić, mag.iur
OSTALI NAZOČNI:
1. Ivo Tomasović, dipl. oec., gradonačelnik
2. Ivan Bartulović, mag. ing. aedif., zamjenik gradonačelnika
3. Rina Marušić, mag.med.bioch., zamjenica gradonačelnika
4. Lidija Pavković, dipl.iur., pročelnica ureda gradonačelnika
5. Stipe Žuljević Mikas, dipl.ing. pročelnik UO za KDS, UP i ZO
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6. Mate Sovulj, dipl.ing, upravitelj Vlastitog pogona
7. Đeki Stanić, dipl.iur., pročelnik UO za gospodarstvo i društvene djelatnosti
8. Meri Smailagić, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo
9. Zorica Terzić, dipl.iur., voditeljica odsjeka za javne površine i zakup
10. Mateo Pezo, prof. savjetnik za sport
Neki vijećnici su tijekom sjednice napuštali prostoriju i vraćali se. Predsjedavatelj je
kontinuirano skrbio o potrebnom kvorumu za nesmetano održavanje sjednice.
Predsjedavatelj je predložio dnevni red kao u dostavljenim materijalima.
Nakon glasovanja je utvrđeno da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen slijedeći
dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika o radu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
Vijećnički upiti
Prijedlog polugodišnjeg izvršenja Proračuna Grada Omiša za 2019. godinu
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
Prijedlog Rješenja o razrješenju i Rješenja o imenovanju člana Odbora za izbor i
imenovanja
7. Prijedlog Zaključka o sklapanju Dodatka br. 1. Sporazuma o načinu i uvjetima
sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje
8. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj – lipanj 2019.g.
9. Stanje u NK Omiš, prekid suradnje s dosadašnjim trenerom pionira, vizija i razvoj NK
Omiša u budućnosti
Ad 1/
USVAJANJE ZAPISNIKA O RADU 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
Na tekst nacrta zapisnika o radu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša nije bilo
primjedbi.
Predsjedavatelj je nacrt zapisnika dao na glasovanje, potom je utvrđeno da je jednoglasno sa
12 glasova ZA usvojen Zapisnik o radu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša.
Ad 2/
VIJEĆNIČKI UPITI
Mijo Mimica – smatra da je potrebno sazvati nastavak tematske sjednice Gradskog vijeća na
temu rada Peovice jer ta tema nije završena. Cjenik Peovice nije dobio suglasnost
Ministarstva, a nas su zanimali i drugi podatci o radu Peovice (financijska izvješća, broj
zaposlenih….), a ne samo cjenik.
Situacija oko Vodovoda – u tisku čitamo da se Vodovod Omiš spaja s nekim drugim
Vodovodima?
Gradonačelnik – Ministarstvo zaštite okoliša je donijelo Odluku o okrupnjavanju
vodouslužnih područja i po sadašnjem prijedlogu, Vodovod Omiš bi trebao biti zajedno sa
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Vodovodima Brač, Hvar, Šolta i Vis. Pregovaramo i lobiramo da se to ne dogodi nego da
Vodovod Omiš ostane u sadašnjem sastavu Omiš, Dugi Rat, Zadvarje i dijelom Šestanovac.
Zdravka Šodan – što Grad namjerava sa kampom Ribnjak budući da uskoro istječe postojeći
ugovor o zakupu?
Gradonačelnik - tvrtka Galeb je već zatražila nastavak, produženje ugovora. Mi smo ugovor
dali našem odvjetniku na pravno tumačenje. Grad Omiš nema obavezu nastavka ugovora sa
postojećim zakupnikom te će zakup kampa ići na javni natječaj (licitacija).
Ivan Puljiz – pri sklapanju ugovora o zakupu kampa treba razmisliti o rokovima , jer ako
budemo odgađali natječaj, može se dogoditi da se izgubi sezona.
Gradonačelnik – natječaj planiramo raspisati početkom slijedeće godine. Sadašnji ugovor je
solemniziran i ima snagu ovršnosti.
Ivan Puljiz – semafori na Fošalu – hoće li ovakvo stanje ostati i ljeti, jer je razvidno da
uključivanjem semafora baš i nisu smanjene prometne gužve.
Gradonačelnik – cilj uključivanja semafora je uvođenje reda i veća sigurnosti pješaka,
naročito školske djece. Stanje se svakodnevno prati i mišljenja smo da su se gužve smanjile i
protočnost je bolja. Najveći problem su lijevi skretači na kraju mosta i to rješavamo sa
Hrvatskim cestama.
Ivan Bartulović – smatra da je potrebno semaforizirati grad, jer se tako povećava sigurnost
sudionika u prometu. Građevinski fakultet je izradio elaborat koji je pokazao da gužvi ne bi
smjelo biti, izašli smo na teren i svi smo zaključili da je najveći problem skretanje prema
Radmanovim mlinicima i to rješenje ćemo još razraditi. Za ljetne mjesece ćemo pokušati sa
ovakvim rješenjem, a ako ne bude dobro, onda ćemo semafore ostaviti 9 mjeseci, a 3 ljetna
mjeseca ne.
Mijo Mimica – ljeti je vidljivo da bobiji ne mogu dobro odraditi posao bez prisutnosti
prometnih policajaca i treba inzistirati (u Ministarstvu) da ljeti imamo više prometnih
policajaca za regulaciju prometa.
Gradonačelnik – na naša višekratna traženja dodatnog broja policajaca, odgovor je da
policajaca nedostaje na području cijele zemlje, a prioritet je očuvanje granica (migranti).
Denis Dujmović – inzistira na održavanju tematske sjednice – promet i prometnice na
području Grada Omiša. Također treba konstantno pozivati Hrvatske ceste na održavanje
tematske sjednice Gradskog vijeća.
Nije dobio odgovore na pitanja sa 21. sjednice: broj prijenosa i stanje državnog vlasništva, i
pitanje Ravnica – traži da mu se dostavi tražena dokumentacija.
Tražio je sasvim konkretno: situaciju terena u mjerilu tog turističkog kompleksa kako bi to
tehnički mogao obraditi, arhitektonski projekt… ne traži ništa imaginarno.
Osnovna glazbena škola – broj učenika se povećava, zgrada je u najmu od HEP-a, planira li
Grad Omiš kakvo dugoročno rješenje za ovaj problem?
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Gradonačelnik – zatražili smo od HEP-a (kao vlasnika tog prostora) potpisivanje ugovora o
korištenju na 10 godina kako bi imali dugoročnije rješenje.
Hidroelektrana je podnijela zahtjev za podizanje još jednog kata na toj zgradi, ali za njihove
potrebe. Objekt je derutan i mi smo od vlasnika tražili (budući da smo dugogodišnji korisnici)
da oni obnove tu zgradu (energetska obnova fasade) , te se nada da će radovi na sanaciji te
zgrade uskoro i početi.
Zvonko Močić – jedino pravo i dugoročno rješenje je Ilirsko sjemenište kada se riješe
imovinski odnosi sa stanarima.
Denis Dujmović – radovi na županijskoj cesta 6151 – Bisko – Trnbusi – Blato n/C – kolika je
ukupna dužina izgradnje, kolika je financijska vrijednost te investicije, je li se radovi izvode
prema uvjetima iz glavnog projekta koji postoji za tu dionicu?
Gradonačelnik – radi se o dužini od cca 5km, radi se sanacija postojećeg kolnika, investicija
je cca 2 milijuna kuna. ŽUC ispravlja kritične krivine, to će se uklopiti u postojeću prometnicu
koja će se obnoviti i sanirati.
Mjesni odbori su se suglasili da radovi idu na ovaj način.
Ivan Bartulović – projekt postoji- Dugopolje – Blato n/C i prva dionica Dugopolje- Bisko je
izgrađena 2014. godine, te je investicija iznosila cca 15 milijuna kuna. Rekonstrukcija cijele
dionice bi iznosila minimalno 20 milijuna kuna. Sada se očito radi samo sanacija, a ne
rekonstrukcija dionice po projektu.
Tomislav Bartulović – sanacija prostorija uz školu u Blatu n/C – kada će početi radovi?
Ivan Bartulović – Grad Omiš je taj objekt legalizirao, sada Županija treba taj prostor prebaciti
na školu, onda bi Grad Omiš napravio projekt rekonstrukcije, a Županija bi nam prebacila
sredstva za to.
Ad 3/
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2019. GODINU
Gradonačelnik je dostavio prijedlog Polugodišnjeg izvršenja Proračuna Grada Omiša za 2019.
godinu, te predložio Gradskom vijeću njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća.
Meri Smailagić, voditeljica Odsjeka za proračun i računovodstvo izvijestila je u ovom
predmetu.
U otvorenoj raspravi sudjelovao je:
Denis Dujmović – što je s projektom gradnje pomoćnog nogometnog igrališta, gradnje
prometnice na Vrilu s mostom preko Cetine, gradnja i rekonstrukcija ulice Fra .S. Vrlića…?
Gradonačelnik – završen je idejni projekt za pomoćno igralište, prikupljamo posebne uvjete i
nakon toga idemo na izradu glavnog projekta (kroz slijedećih mjesec dana).
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Mateo Pezo – temeljem idejnog rješenja, izvršili smo izmjenu UPU Ribnjaka i jedan smo od
rijetkih gradova koji zadovoljava Pravilnike i standarde, kao bismo dobili licencirano igralište.
Potrebno je ići na lokacijsku dozvolu, jer se radi o faznoj gradnji (3 faze). Zatražili smo
troškovnike od renomiranih tvrtki, igralište je od 8100m2, investicija cca 6-7 milijuna kuna.
Gradonačelnik – prometnica Ribnjak preko potoka Vrilo – u postupku smo rješavanja
imovinsko pravnih odnosa (darovanje od države jedne č.z.), napravili smo Idejni projekt, a
nakon toga glavni projekt.
Za Fra S. Vrlića je predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, kako bismo nakon toga
mogli ići na izvlaštenje. Ovi projekti će biti prebačeni u slijedeću proračunsku godinu.
Mijo Mimica – je li bilo otvaranje ponuda za Fošal?
Gradonačelnik – bilo je danas, pristigla je samo jedna ponuda, vidjeti ćemo što kažu pravila
struke možemo li ovu ponudu prihvatiti ili ne.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje, potom je
utvrđeno da sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN, prijedlog nije prihvaćen.
Ad 4/
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
U GRADU OMIŠU
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim
cestama u Gradu Omišu, te predložio Gradskom vijeću njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća.
Stipe Žuljević Mikas, pročelnik komunalnog odjela, izvijestio je u ovom predmetu, te je u ime
predlagatelja predložio izmjenu - na str. 4. umjesto oznake katastarske čestice br. 6053/6,
treba stajati : dio katastarske čestice broj 9564.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su:
Denis Dujmović – preko protokola je predao zahtjev za MO Seoca za nadopunu Odluke, što
je s tim prijedlogom? Radi se o aktivnim putevima kojima ljudi idu u svoja polja, koji spajaju
Kostanje i Seoca… Postoje putevi koji su u srcu mjesta, a makadamski su putovi. To su
nerazvrstane ceste i kao takve trebaju biti uvrštene u Odluku.
Gradonačelnik – razmotrili smo prijedlog, no radi se o putovima koji nisu na područjima na
kojima je neko naselje, te smatra da ih nije potrebno uvrstiti u Odluku o nerazvrstanim
cestama. Mi ćemo te puteve održavati, no nema ih potrebe uvrštavati u ovu Odluku.
Ne možemo poljske puteve uvrštavati u nerazvrstane ceste.
Zvonko Močić – Grad je zauzeo stav da se najprije rješava ono što koristi najveći broj
korisnika, a kasnije ono što je manje prometno.
Predlaže da komunalni odjel razmotri prijedloge vijećnika Dujmovića i ukoliko se radi o
putovima koji su u centru mjesta i koristi ih veći broj mještana, da se isti uvrste u Odluku na
nekoj od slijedećih sjednica, jer ovo je Odluka koja se konstantno nadopunjuje i mijenja.
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Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je prijedlog dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je sa 12 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijeta
ODLUKA
O izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Omiša
1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu ( “Službeni glasnik Grada Omiša” br. 9/15 i
7/18) u članku 1. stavku 3. briše se riječ “Gradonačelnik” i iza riječi “vršit će” dodaju se riječi
“Gradsko vijeće”, pa članak 1. stavak 3. sada glasi “Dopunu i ispravak popisa nerazvrstanih
cesta vršit će Gradsko vijeće Grada Omiša po potrebi”.
2.
Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Omiša, koji čini sastavni dio Odluke o
nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu ( “Službeni glasnik Grada Omiša” br. 9/15 i 7/18)
dopunjuje na način kako je prikazano u TABLICI 1. DOPUNA NERAZVRSTANIH CESTA, a koja
TABLICA 1. sačinjava sastavni dio ove Odluke.
3.
U Popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Omiša, koji čini sastavni dio Odluke o
nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu ( “Službeni glasnik Grada Omiša” br. 9/15 i 7/18)
ispravljaju se nerazvrstane ceste na području Grada Omiša na način kako je prikazano u
TABLICI 2. ISPRAVAK NEAZVRSTANIH CESTA, a koja TABLICA 2. sačinjava sastavni dio ove
Odluke.
4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana po objavi u Službenom glasniku Gada Omiša.
Ad 5/
PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra, te predložio
Gradskom vijeću njezino donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća.
Stipe Žuljević Mikas, 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 13 glasova ZA donijeta
ODLUKA
o ukidanju svojstva javnog dobra
sa tekstom kao u prilogu ovog zapisnika oznake Klasa:340-01/15-01/17, Urbroj:2155/1-0502/3-19-37.
Ad 6/
PRIJEDLOG RJEŠENJA
O RAZRJEŠENJU I RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
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Odbor za izbor i imenovanja dostavio je Gradskom vijeću prijedloge Rješenja o razrješenju i
Rješenja o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje te predložio njihovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća.
Zvonko Močić, predsjednik Obora 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 su jednoglasno sa 12 glasova donijeta
6.1. Rješenje o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanje
I
Jure Šaban Stanić razrješuje se dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanje,
na osobni zahtjev.
II
Ovo Rješenje objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Omiša
6.2. Rješenje o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje
I
Mijo Mimica, oec. Imenuje se za člana Odbora za izbor i imenovanje.
II
Ovo Rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Grada Omiša.

Ad 7/
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
O SKLAPANJU DODATKA BR. 1. SPORAZUMA O NAČINU I UVJETIMA SUFINANCIRANJA
PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA S OPĆINOM ZADVARJE
Gradonačelnik je dostavio Prijedlog dodatka br. 1. Sporazuma o načinu i uvjetima
sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje, te predložio
Gradskom vijeću njegovo donošenje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća.
Đeki Stanić, 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 12 glasova ZA donijet
Z A K LJ U Č A K
O sklapanju Dodatka br. 1. Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa
predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje
1. Prihvaćaju se razlozi iz zahtjeva Općine Zadvarje Klasa:601-01/19-01/01, Urbroj:2155-409-19-3 od 18. rujna 2019. i utvrđuje potreba za produženjem trajanja sporazumnog odnosa
za korištenje usluga predškolske djelatnosti djece s prebivalištem na području Grada Omiša u
javnoj ustanovi koja djeluje na području Općine Zadvarje u odgojnoj 2019./2020.g. pa se
ovim odobrava sklapanje Dodatka br. 1. Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja
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programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje, a u obliku i sadržaju u
kakvom prileži ovom Zaključku pod našom oznakom Klasa:601-01/18-01/04, Urbroj:2155/0102-19-2.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša na zaključivanje predmetnog dodatka
Sporazumu.
3. Ovaj zaključak stupa na sagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada
Omiša.
Ad 8/
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA OMIŠA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2019.
Gradonačelnik je dostavio Izvješće o radu gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj lipanj 2019. g., te predložio Gradskom vijeću njegovo prihvaćanje.
Pisani materijal uz ovu točku dostavljen je svim članovima Vijeća.
U otvorenoj raspravi sudjelovao je:
Ivan Puljiz: nikako se ne može čuti kritika gradonačelnika prema institucijama Županije i
Države, a vezano za projekte koji oni financiraju i rade (gradska luka, srednja škola i sl.
projekti).
Gradonačelnik – što se tiče navedenih projekata, oni na žalost sporo idu i nije zadovoljan s
tom dinamikom. Radi se o projektu (luka) koji je najveći u povijesti Županijske lučke uprave
cca 80 milijuna kuna koji je pred realizacijom, projekt srednje škole je dobio građevinsku
dozvolu i sada bi Županija trebala taj projekt staviti u proračun za slijedeću godinu i raspisati
natječaj za početak gradnje.
Radovi na mostu će krenuti kroz slijedeći mjesec dana (vrijednosti cca 180 milijuna kuna).
Projekt ulaza u Omiš također kreće kroz mjesec dana (cca 12 milijuna kuna), radi se o
rekonstrukciji kolnika, nogostupa od područja Duća do kraja pravca.
Za navedene projekte Grad je odradio sve potrebne procedure, pribavili smo
dokumentaciju, a na investitorima je da te projekte realiziraju.
Nakon zaključenja rasprave predsjedavatelj je Izvješće dao na glasovanje potom je utvrđeno
da je jednoglasno sa 8 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN donijet
Z A K LJ U Č AK
po Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj – lipanj 2019.g.
1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj – lipanj
2019.
godine.
2. Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Omiša.
Ad 9/
STANJE U NK OMIŠ, PREKID SURADNJE S DOSADAŠNJIM TRENEROM PIONIRA, VIZIJA I
RAZVOJ NK OMIŠA U BUDUĆNOSTI
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Zvonko Močić - grupa vijećnika Gradskog vijeća zatražila je stavljanje ove točke da dnevni
red sjednice Vijeća, tražeći da odgovorne osobe kluba i stručne službe u Gradu Omišu
zadužene za sport izvijeste o problemima i viziji razvoja NK Omiš, koje su svakako utjecale i
na odluku o prekidu suradnje sa dosadašnjim trenerom pionira gospodinom Brankom
Šušnjarom.
U nadležnosti Gradskog vijeća nije rasprava i donošenje odluke o sklapanju ugovor o
poslovnoj suradnji NK i pojedinih fizičkih osoba, stoga ni danas ne može biti rasprave i
zauzimanja službenih stavova o ugovoru gospodina Šušnjare.
No, 9 vijećnika zatražilo raspravu i žele čuti o stanju u NK Omiš i viziji njegovog razvoja jer se
NK dijelom i financira iz gradskog proračuna, a NK je značajan za ovaj grad i njegove građane.
Stoga je na današnju sjednicu pozvao predstavnika KN Omiš gospodina Vladu Raljevića koji
će nas upoznati sa trenutnim stanjem i vizijom razvoja NK Omiš.
Gospodin Branko Šušnjara je nazočan sjednici kao zainteresirani građanin, i na kraju će dobiti
priliku u par rečenica objasniti svoju viziju situacije u NK.
Gospodin Vlade Raljević izvijestio je o financijskom stanju u NK Omiš, problematici,
uspjesima i viziji rada NK Omiš.
Gospodin Branko Šušnjara je iznio svoje viđenje situacije u NK Omiš i problematikom
vezanom za njegov ugovor o radu u NK Omiš.
Mateo Pezo prof. savjetnik za sport, izvijestio je o stanju infrastrukture , podacima o broju
djece, problematici i dugotrajnosti postupaka oko izgradnje infrastrukture, održavanja
sportskih objekata ( sportska dvorana, stadion pomoćno nogometno igralište).
Grad Omiš je dao maksimalne napore oko financiranja NK Omiš kao i osigurao zemljište za
izgradnju pomoćnog igrališta, što je kapitalo ulaganje. Krenuli smo u daljnji postupak
ishođenja svih potrebnih dozvola.
Imamo vrlo dobru suradnju sa HNS koju smo naročito realizirali u prigodi utakmice sa
Hrvatskom nogometnom reprezentacijom, te smo od HNS dobili značajna sredstva za
uređenje svlačionica i drugih prostorija.
U otvorenoj raspravi sudjelovali su vijećnici: Mijo Mimica, Ivan Puljiz, Denis Dujmović,
Tomislav Bartulović, Simona Jurjević i Zdravka Šodan.

Završeno u 21.10. sati
VODITELJICA ZAPISNIKA
Ružica Jerčić

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.
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