REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 550-01/14-01/16
URBROJ: 2155/01-02-15-27
Omiš, 31. ožujka 2015. g.
Na temelju odredbi članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.
4/09, 9/10, 2/13 i 10/13) i članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13 i
152/14), gradonačelnik Grada Omiša donosi

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog teksta Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada
Omiša za 2015. godinu, i predlaže se Gradskom vijeću Grada Omiša njegovo donošenje u
obliku i sadržaju kakav prileži ovom Zaključku pod naznakom KLASA: 550-01/14-01/16
URBROJ: 2155/01-01-15-28.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik
Upravnog Odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i Katarina Pupačić, viši
stručni suradnik za gospodarstvo.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Ivan Kovačić,v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
4. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 550-01/14-01/16
URBROJ: 2155/01-01-15-28
Omiš, ******* 2015. g.

-NACRT-

Na temelju odredbi čl. 30. st. 1. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10,
2/13 i 10/13), Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2015. (Službeni glasnik Grada Omiša
br.*******), vezano za odredbe čl. 6. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.157/13 i 152/14),
a na prijedlog gradonačelnika Grada Omiša, Gradsko vijeće Grada Omiša na 2. sjednici održanoj dana
******* donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI
GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU
I.
Ovim Programom donosi se plan izvršavanja i rasporeda sredstava Proračuna Grada Omiša za 2015. u
dijelu društvenih djelatnosti koji se odnosi na financiranje, mjere, kriterije, opseg i korisnike javnih
potreba u području socijalne skrbi u Gradu Omišu, a na temelju Javnog poziva za predlaganje
programa javnih potreba u području socijalnih usluga Grada Omiša za 2015., koji je objavljen dana 10.
srpnja 2014., te mišljenja Povjerenstva za socijalnu skrb Grada Omiša sa 3. sjednice od dana 31.
listopada 2014. godine.
II.
Temeljni kriteriji pri stručnom vrednovanju programa su:
- Prihvatljivost programa s obzirom na Poziv,
- Vlasništvo prostora u kojem prijavitelj djeluje,
- Angažiranost stručnog osoblja u provedbi programa,
- Broj članova prijavitelja i rad s mladima do 14 godina i OSI,
- Broj evidentiranih volonterskih sati na godišnjoj razini,
- Partnerstvo ili umrežavanje,
- Korištenje različitih izvora financiranja,
- Usklađenost sa strateškim dokumentima na regionalnoj ili nacionalnoj razini
- Ostvarivanje značajnih rezultata u radu

III.
U Proračunu Grada Omiša za 2015. u Razdjelu 03/Glava 01 - Upravni odjel za gospodarstvo i
društvene djelatnosti, Programska djelatnost - Razvoj Civilnog društva, Aktivnost Potpore udrugama
i organizacijama, Programska djelatnost - Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s
invaliditetom, Aktivnost Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima, udrugama i organizacijama,
Programska djelatnosti - Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, Aktivnost Potpore udrugama i
organizacijama, te Programska djelatnost - Socijalna skrb, Aktivnost Potpore učenicima i studentima,
Aktivnost Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima, udrugama i organizacijama, sredstva u ukupnoj
svoti od 3.045.695,88 kn izvršavat će se i raspoređivati tijekom 2015. prema slijedećem:
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RAZDJEL 03 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 01 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PROGRAM 1012
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
AKTIVNOST A312001
POTPORE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA
R**** UDRUGE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

202.000,00

PROGRAMI UDRUGA IZ RATA
Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Omiš
(očuvanje i obilježavanje sjećanja na poginule branitelje, te rješavanje svih pitanja vezanih
za roditelje poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sa područja Grada Omiša te
općina Šestanovac, Zadvarje i Dugi Rat, odlasci na hodočašća, obilježavanje dana pogibije
hrvatskih Branitelja)

40.000,00

Udruga HVIDRA Omiš
(sudjelovanje i potpora u radu državnih institucija RH na dosljednom provođenju odredbi
zakona kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata,
promicanje istine o Domovinskom ratu, briga o osiguranju uvjeta re-profesionalizacije i
adekvatnog zapošljavanja članova, briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje
članova u svim oblicima društvenog i političkog života, obilježavanje značajnih obljetnica
važnih za hrvatski narod i građane RH, interventna opskrba pitkom vodom)

90.000,00

Hrvatski domobran – ogranak Omiš
(otrgnuti od zaborava stradavanje hrvatske vojske i hrvatskog naroda u razdoblju od 1945.1951. godine u Sloveniji i po križnim putovima bivše Jugoslavije, obilježavanje grobišta,
sudjelovanje u svečanostima povijesnog, nacionalnog i običajnog značaja, osnivanje
ogranaka na području RH i među hrvatskim zajednicama u drugim državama, povezivanje s
međunarodnim organizacijama ratnih veterana, pomaganje članovima udruge koji su
socijalno i zdravstveno ugroženi hodočašće u Bleiburg i prenošenje povijesnih činjenica
mladim generacijama)

8.000,00

Udruga veterana Domovinskog rata 114. Brigade HV 3. bojna Omiš
(očuvanje digniteta Domovinskog rata te imena i djela 114. br – Omiške bojne,
obilježavanje obljetnica, značajnih događaja i borbenih djelovanja u Domovinskom ratu,
zaštita časti i dostojanstva poginulih, invalida i drugih pripadnika 114. br, promicanje istine
o Domovinskom ratu, pomoć pri resocijalizaciji članova i njihovih obitelji, te osiguranju
socijalne i pravne zaštite članova udruge, druženja i tematske večeri s naglaskom na
Domovinski rat, edukacija mladeži)

8.000,00

Udruga antifašista Grada Omiša
(obnova spomeničke baštine NOB-a - u NOB-u je stradalo i poginulo 1279 Omišana
kojima je, u znak sjećanja, bilo podignuto 95 spomen obilježja; spomenika, spomen-poprsja,
spomen-ploča, kosturnica, mozaika, spomen-dom i spomen-park. Mnogi od navedenih su
devastirani, a dijelom porušeni i uklonjeni s javnih površina. Projektom se želi se obnoviti
navedena spomenička baština. Obilježavanje značajnih datuma NOB-a i Domovinskog rata,
njegovanje tradicije antifašističke borbe)

5.000,00

Udruga Zamosorje Donji Dolac
(provođenje i poticanje aktivnosti vezanih uz razvoj seoskog turizma na lokalnom području,
održavanje Regate za život Dalmatinske zagore i Zamosorja koja se održava na rijeci Cetini
(veslanje na divljim vodama)).

OSTALE UDRUGE
Udruga izviđača Omiš
redovna djelatnost
(donošenje Betlehemskog svjetla iz Beča u Zagreb odakle se preko lokalnih crkvi prenosi u

5.000,00

10.000,00

svako domaćinstvo, zborovanje Saveza SIH-a - višednevna izviđačka aktivnost koja se
odvija svake godine na drugom području RH radi poticanja druženja i natjecateljskog duha,
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logorovanje - najvažnija izviđačka aktivnost koja obuhvaća sve dijelove izviđačkog
programa te zahtjeva niz organizacijskih vještina i sposobnosti za organizirano življenje
grupe djece i mladih u prirodi, a provodi se višednevnim aktivnostima u prirodi s noćenjem
pod šatorima)

Društvo Naša djeca Grada Omiša
(provođenje aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Omiša - „Naj dječje djelo“, Sigurnost
djece u prometu - rolo-biciklijada, Dječji Advent – aktivnosti i radionice roditelja i djece u
predbožićno vrijeme, Budi Neovisan - projekt prevencije ovisnosti kod djece predškolske
i osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici, obilježavanje Dječjeg tjedna, radionice i
aktivnosti u okviru Dana igara , prezentacija rada udruge u Danima otvorenih vrata).

10.000,00

Udruga studenata Grada Omiša
(provođenje aktivnosti i projekata s ciljem očuvanja i unapređivanja veza studenata Omiša i
Poljica s rodnim krajem te njegovanje kulturne i povijesne baštine. Organizacija brucošijade
omiških studenata, hodočašća, humanitarnih turnira u briškuli i trešeti, predstava, recitala,
koncerata, sportskih igara, radionica za omiške maturante, podizanje web stranice udruge).

5.000,00

Potpore male vrijednosti
(različita povjerenstva po posebnim zakonima, odlukama ili sporazumima: Savjet mladih
Grada Omiša, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Vijeće udruga Grada Omiša,
Povjerenstvo za razvoj sudioničke demokracije, Posebna gradska povjerenstva za politike
financiranja i prioritizaciju javnih programa u kulturnim, socijalno-humanitarnim i
sportskim djelatnostima, ostale udruge koje se nisu prijavile na javni poziv, a čiji su
programi, projekti i aktivnosti od značaja za Grad Omiš pojedinačno jednom godišnje i
najviše do polovice iznosa najmanje potpore predviđene programom javnih potreba.)

21.000,00

PROGRAM 1014
ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM
AKTIVNOST A314001
POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA, OBITELJIMA, UDRUGAMA I
ORGANIZACIJAMA
R**** ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

95.000,00

Udruga osoba s invaliditetom Agape Omiš
(sufinanciranje osnovne djelatnosti udruge sa svrhom fokusiranja na primarni cilj udruge, a
to je pružanje socijalnih usluga u zajednici - ured, komunikacija s partnerima i suradnicima,
promocija rezultata rada,...)

50.000,00

Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama Prijatelj Omiš
(osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s intelektualnim teškoćama u svrhu
prevencije institucionalizacije, rana intervencija za djecu s teškoćama u razvoju, pružanje
pomoći i podrške mladim osobama s intelektualnim teškoćama, edukacija za 4 pomoćnika u
nastavi za učenike s teškoćama u razvoju)

30.000,00

Društvo multiple skleroze Split
(poboljšanje općeg psiho-fizičkog stanja osoba oboljelih od multiple skleroze s područja
Grada Omiša putem psiho-socijalnog osnaživanja osoba oboljelih od MS-a i članova
njihovih obitelji za aktivno sudjelovanje u životu zajednice i smanjivanja progresije bolesti
rehabilitacijom, podržavanje realizacije planiranih aktivnosti Kluba MS u Omišu koji
djeluje u okviru Udruge Agape).

5.000,00

Potpore male vrijednosti
(ostale udruge koje se nisu prijavile na javni poziv, a čiji su programi, projekti i aktivnosti
od značaja za Grad Omiš pojedinačno jednom godišnje i najviše do polovice iznosa
najmanje potpore predviđene programom javnih potreba.)

R**** ORGANIZIRANI PRIJEVOZ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA

10.000,00
60.000,00

Udruga Agape (50.000,00)
(osiguravanje prilagođenog prijevoza za osobe s invaliditetom kako bi se osiguralo osnovno
ljudsko pravo, pravo na kretanje što omogućava ravnopravni pristup obrazovnom sustavu,
tržištu rada, sudjelovanju u kulturnom i sportskom životu zajednice).

60.000,00
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Udruga Prijatelj (10.000,00)
(organiziranje posebno prilagođenog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju)

PROGRAM 1015
ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA
AKTIVNOST A315001
POTPORE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA
R**** REDOVNA DJELATNOST GD CRVENOG KRIŽA OMIŠ
(potpora prema posebnom zakonu u visini od 0,7% realiziranog neto proračuna u prethodnoj
godini i uvećanog za programe udruge u dobrovoljnom davanju krvi, radu s mladima na
zdravstvenom odgoju i prvoj medicinskoj pomoći. Očekuje se provedba projekta osnivanja
kriznog tima za slučaj velikih nesreća za Grad Omiš).

203.695,88

R**** ZDRAVSTVENA PREVENCIJA KROZ UDRUGE

60.000,00

Klub žena liječenih na dojci Omiš
(pružanje informacija o važnosti preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja karcinoma
dojke, pružanje pomoći u planiranju i odlasku na mamografske i ostale dijagnostičke
preglede, organiziranje fizikalne terapije, medicinskih vježbi i psihološke podrške
operiranim ženama, kontinuirano provođenje edukacije putem predavanja i pisanih
materijala, sudjelovanje u različitim događanjima koji promiču edukaciju i prevenciju
karcinoma, te promiču volonterski rad).

40.000,00

Dijabetičko društvo Omiš
(organiziranje edukativnih radionica i predavanja na temu dijabetesa i poteškoća vezanih uz
isti, organiziranje radionica i igraonica za najmlađe, organiziranje druženja članova društva
na izletima, aktivno sudjelovanje na sportskim susretima osoba sa šećernom bolešću,
povezivanje s udrugama koje se bave istom problematikom, promicanje volonterstva,
obilježavanje Dana šećerne bolesti, održavanje Božićnog programa).

8.000,00

Udruga maslinara Paićuša
(promoviranje djevičanskog maslinovog ulja kao jednog od načina zdravstvene prevencije,
provođenje edukacije s ciljem povećanja kvalitete domaće proizvodnje te prepoznavanja
maslinovog ulja kao lijeka).

2.000,00

Potpore male vrijednosti
(ostale udruge koje se nisu prijavile na javni poziv, a čiji su programi, projekti i aktivnosti
od značaja za Grad Omiš pojedinačno jednom godišnje i najviše do polovice iznosa
najmanje potpore predviđene programom javnih potreba.)

10.000,00

PROGRAM 1016
SOCIJALNA SKRB
AKTIVNOST A316001
POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA
R**** POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA
(prema posebnim Pravilima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg
imovnog stanja ili s posebnim potrebama s područja Grada Omiša, kao i Pravilima o dodjeli
novčanih nagrada učenicima i studentima osobitog uspjeha u učenju s područja Grada
Omiša, a nakon provedenog postupka javnog natječaja. Novčane potpore i novčane nagrade
dodjeljuju se učenicima u iznosu od 500,00 kn mjesečno, a studentima 700,00 kn mjesečno.

500.000,00

R**** SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA
(prema posebnim ugovorima s prijevoznicima: Promet Split, Promet Makarska, Obrt
"Dare"-Dalmatinac o sudjelovanju u cijeni mjesečne pokazne putne karte. Posebno za
srednjoškolce s participacijom MZOS te ostali).

450.000,00

AKTIVNOST A316002
POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA, OBITELJIMA, UDRUGAMA I
ORGANIZACIJAMA
R**** POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

1.050.000,00
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Pomoći obiteljima i kućanstvima
(potpora se odnosi na socijalno ugrožene obitelji, a dodjeljuje se sukladno Pravilima o
provedbi programa socijalne skrbi Grada Omiša, u pravilu jedan put mjesečno, na temelju
zahtjeva korisnika. Dodjelu potpore i novčani iznos predlaže Socijalno vijeće Grada Omiša
imenovano od strane gradonačelnika).

580.000,00

Potpora za podmirenje troškova stanovanja
(dodjeljuje se sukladno čl. 41. Zakona o socijalnoj skrbi, a na zahtjev korisnika zajamčene
minimalne naknade).

Potpora za troškove ogrjeva
(dodjeljuje se sukladno čl. 43. Zakona o socijalnoj skrbi korisnicima zajamčene minimalne
naknade koji se griju na drva).
Potpore obiteljima hrvatskih branitelja
(potpora se odnosi na hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji koji pored prava iz
posebnog zakona imaju izvanrednu potrebu koja utječe na njihovo socijalno ili zdravstveno
stanje. Status se dokazuje iskaznicom i/ili rješenjem o invalidnosti).

100.000,00
150.000,00

20.000,00

Potpore za nabavu obaveznih školskih udžbenika
(potpore za nabavu obaveznih školskih udžbenika dodjeljuju se sukladno Pravilima o
provedbi programa socijalne skrbi Grada Omiša, a na temelju Javnog poziva. Pravo na
potporu ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola čiji roditelji imaju prebivalište na
području Grada Omiša.

200.000,00

R**** KORISNICI USLUGA DJEČJIH VRTIĆA U POSEBNIM
SLUČAJEVIMA
(sufinanciranje troškova boravka djece s teškoćama u razvoju u redovnim vrtićkim
programima, a koji iste pohađaju manje od 30% vremena - na temelju nalaza tijela
vještačenja i potvrde ustanove. Potpore za djecu čiji roditelji rade izvan područja Grada
Omiša do polovice cijene istovrsnog programa u DV Omiš, s uvjetom da u krugu od 10 km
od mjesta prebivališta nema vrtića u mreži DV Omiš)

15.000,00

R**** POTPORE OBITELJIMA ZA NOVOROĐENČAD
(potpora iznosi 1.500,00 kn, a ostvaruju je sva djeca s prebivalištem na području Grada
Omiša ne starija od 6 mjeseci na zahtjev roditelja)

R**** NAKNADE IZ PRORAČUNA U NARAVI

250.000,00
15.000,00

Potpore obiteljima hrvatskih branitelja
(mjera se odnosi na podmirenje troškova priključenja objekata iz sustava stambenog
zbrinjavanja po odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji)

5.000,00

Plaćanje privremenog smještaja u kriznoj situaciji
(potpora se odnosi na članove obitelji u kriznim situacijama koje su predviđene Zakonom o
socijalnoj skrbi)

5.000,00

Jednokratne pomoći
(potpore socijalno ugroženim obiteljima sukladno Pravilima o provedbi programa socijalne
skrbi Grada Omiša, a u slučaju da se korisniku ne mogu izravno i osobno pobjeriti novčana
sredstva, već se u protuvrijednosti potrebnih usluga plaća račun dobavljača)

R**** UDRUGE I ORGANIZACIJE IZ PODRUČJA
HUMANITARNO SOCIJALNE SKRBI
Sindikat umirovljenika Hrvatske
(pomaganje osobama starije životne dobi, obilazak bolesnih i poboljšanje kvalitete življenja
kroz organiziranje međusobnih druženja, izleta i Božićnog domjenka)

5.000,00
145.000,00
5.000,00

Udruga HVIDRA Omiš
(program pomoći obiteljima hrvatskih branitelja poboljšanjem stambenih i socijalnih uvjeta
življenja)

30.000,00

Udruga Agape
(program pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama osigurava neovisno življenje
korisnika u vlastitom domu, te spriječava njihovo smještanje u ustanove (osobe s
invaliditetom, stariji i nemoćni). Grad Omiš sufinancira bruto plaću zaposlenika udruge koji
radi s korisnicima na području Grada)

75.000,00
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Matica umirovljenika
(briga o umirovljenoj populaciji na području Grada Omiša kroz aktivnosti: mjerenje tlaka i
šećera u krvi, međusobno druženje na jednodnevnim izletima, povezivanje sa srodnim
udrugama, posjećivanje bolesnih i nemoćnih članova udruge, pomaganje i savjetovanje
članova u zdravstvenom i pravnom smislu).

10.000,00

Centar za hagioterapiju
(program: Antropološkim zdravljem do cjelovitosti ljudske osobe. Aktivnosti u okviru ovog
programa usredotočene su na brigu o zdravlju osoba u krizi, a provodit će se putem tribina i
stručnih skupova, individualnog rada s pojedincima, radom u terapijskim skupinama i
radionicama te u radu na dežurnom telefonu)

10.000,00

Potpore male vrijednosti
(Samostan sestara služavki Malog Isusa, Caritas Nadbiskupije – sigurna kuća te
ostale udruge koje se nisu prijavile na javni poziv, a čiji su programi, projekti i aktivnosti od
značaja za Grad Omiš, pojedinačno jednom godišnje i najviše do polovice iznosa najmanje
potpore predviđene programom javnih potreba.)

15.000,00

IV.
Za izvršavanje Plana prema t. III. ovog Programa naredbodavatelj je izvršno tijelo Grada Omiša, a
izvršitelji Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i Odsjek za proračun i
računovodstvo Grada Omiša.
Korisnici su dužni u roku 30 dana dostaviti dokaze o namjenskom utrošku primljenih proračunskih
sredstava ili ih u suprotnom vratiti uz uvećanje za zakonsku zateznu kamatu.
V.
U slučajevima kada potrebe korisnika za socijalnim potporama ne odgovaraju odredbama iz mjera
propisanim ovim Programom, odluku o dodjeli potpora u pogledu iznosa, načina, korisnika i dr. donosi
gradonačelnik Grada Omiša u okviru raspoloživih sredstava predviđenih za takvu namjenu.
VI.
Naredbodavatelj, za izvršavanje gradskog proračuna, isplate će vršiti sukladno likvidnim
mogućnostima proračuna i programskim odnosno stvarnim potrebama korisnika, a u pravilu prema
razmjernim mjesečnim svotama u odnosu na ukupna godišnja sredstva predviđena za svaku od
namjena. Na izvršavanje ovog Programa primjenjuju se odredbe Odluke o izvršavanju proračuna
Grada Omiša za 2015. Po potrebi se stavka ovog Programa automatski primjenjuju prema izmjenama
godišnjeg proračuna Grada Omiša ukoliko se isti donese u zadnjih 30 dana primjene Programa.
VII.
Na ovaj Program se u nedostatku drugih odredbi analogno primjenjuju odredbe Zakona o socijalnoj
skrbi.
VIII.
Ovaj Program se kao obavijest korisnicima objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša i službenim
internetskim stranicama Grada Omiša www.omis.hr.
IX.
Ovaj Program se primjenjuje do 31. prosinca 2015. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada Omiša.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.
DOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša
2. Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša
3. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša
4. Službeni glasnik Grada Omiša
5. Oglasna ploča i službena web stranica Grada Omiša
6. Pismohrana /04/
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