REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 550-01/16-01/23
URBROJ: 2155/01-01-16-02
Omiš, ********** 2016.g.

- N A C R T-

Na temelju odredbi čl. 30.st.1. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br 4/09, 9/10,
2/13 i 10/13) i Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Omiša za 2016.g. od *******
2016.g. u svezi s odredbama čl.6. i čl.117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,
152/14, 99/15 i 52/16), te čl. 60. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine
br. 26/2015), na prijedlog zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada
Omiša, Gradsko vijeće Grada Omiša na ***** sjednici od dana ********* 2016.g. donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI
GRADA OMIŠA ZA 2016. GODINU
I.
U Programu javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2016. godinu u točki
IV. stavak 1. iznos od „3.142.400,00 kn“ mijenja se s iznosom „ 3.525.500,00 kn“.
U točki IV. Program 1012-Razvoj civilnog društva, Aktivnost A312001-Potpore udrugama i
organizacijama, na stavci Udruge za razvoj civilnog društva, iznos od „180.000,00 kn“ zamjenjuje
se s iznosom od „230.000,00 kn“.
U točki IV. Program 1015-Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, Aktivnost A315001-Aktivnost
ustanova, udruga i organizacijama, na stavci Zdravstvena prevencija kroz udruge, iznos od
„60.000,00 kn“ zamjenjuje se s iznosom od „70.000,00 kn“.
U točki IV. Program 1016-Socijalna skrb, Aktivnost A316001-Potpore učenicima i studentima, na
stavci Potpore učenicima i studentima, iznos od „482.400,00 kn“ zamjenjuje se s iznosom od
„610.000,00 kn“, te na stavci Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, iznos od „430.000,00 kn“
zamjenjuje se s iznosom od „475.000,00 kn“.
U točki IV. Program 1016-Socijalna skrb, Aktivnost A316002-Potpore i pomoći pojedincima,
obiteljima i udrugama, na stavci Pomoć obiteljima i kućanstvima, iznos od „1.050.000,00 kn“
zamjenjuje se s iznosom od „1.180.000,00 kn“, na stavci Korisnici usluga dječjih vrtića u posebnim
slučajevima, iznos od „15.000,00 kn“ zamjenjuje se s iznosom od „19.000,00 kn“, na stavci Potpore
obiteljima za novorođenčad, iznos od „225.000,00 kn“ zamjenjuje se s iznosom od „235.500,00
kn“, na stavci Naknade iz proračuna u naravi, iznos od „15.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom od
„21.000,00 kn“.

II.
Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2016.
godinu stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se 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 i www.omis.hr,
5. Pismohrana /04/.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 550-01/16-01/23
URBROJ: 2155/01-02-16-01
Omiš, 13. prosinca 2016.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 , 9/10,
2/13 i 10/13) i čl. 54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada
Omiša br. 6/09 i 2/13), zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Omiša
donosi

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog teksta Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne
skrbi Grada Omiša za 2016. godinu te se predlaže Gradskom vijeću Grada Omiša njegovo
donošenje u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku pod KLASA: 550-01/16-01/23
URBROJ: 2155/01-01-16-02.
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.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
KOJI OBNAŠA DUŽNOST
GRADONAČELNIKA
Ivo Tomasović, dipl.oec.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Pismohrana.

OBRAZLOŽENJE
S obzirom da je Gradsko vijeće Grada Omiša prethodno utvrdilo druge Izmjene i dopune Proračuna
Grada Omiša za 2016.g. u kojem se na pozicijama obuhvaćenima dosadašnjim odredbama
Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2016. godinu mijenjaju planske
veličine zbog povećanja broja korisnika u jednom dijelu socijalnih usluga, te prenamjene rashoda
sukladno tekućim potrebama. Slijedom navedenog, nužno je izvršiti i izmjene tj. usklađenje
Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2016. godinu, a koji je donesen
na sjednici Gradskog vijeća Grada Omiša dana 22. prosinca 2015. g. te je objavljen u Službenom
glasniku Grada Omiša br. 15A/2015.
Stavka Udruge za razvoj civilnog društva uvećava se za 50.000,00 kn, što je posljedica iskazivanja
većeg interesa potencijalnih korisnika koji ulaze u Program javnih potreba u području socijalne
skrbi Grada Omiša za 2016. godinu kroz potpore male vrijednosti, kao i nešto većeg potraživanja
Udruge HVIDR-a za provođenje dodatnih aktivnosti za vrijeme Adventa.
Stavka Zdravstvena prevencija kroz udruge uvećava se za 10.000,00 kn zbog donacije izvan plana
Udruzi „Klub žena liječenih na dojci“, koja je u 2016.g. imala izvanredni trošak za nabavku novog
računala
Stavka Socijalna skrb povećava se za 323.100,00 kn iz slijedećeg:
1. Potpore učenicima i studentima za 127.600,00 kn. Isplate za školsku/akademsku godinu
2015./2016. u cijelosti su izvršene tijekom 2016. godine. Postupak utvrđivanja korisnika
potpore za školsku/akademsku 2016./2017. godinu je završen je te stvoren preduvjet za
isplatu potpora za 39 učenika i 38 studenata, iz kojeg razloga je došlo do povećanje
planiranog iznosa.
2. Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata za 45.000,00 kn. U 2016. godini
potpisani su Ugovori s prijevoznicima za subvencioniranje učeničke i studentske pokazne
karte tijekom srpnja i kolovoza, što je dovelo do povećanja ukupnog troška za navedeni
iznos.
3. Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama za 150.500,00 kn. Povećanje se odnosi
na jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u novcu iz razloga isplate tri pojedinačne,
specifične socijalne potpore, koje se odnose na rješavanje grobnih mjesta za obitelji
hrvatskih branitelja po preuzetim obvezama iz prethodnih godina, te legalizaciju objekta
višečlane obitelji pogođene iznenadnom smrću supruga i oca. Povećanje je nastalo i u dijelu
Programa koji se odnosi na dodjelu potpore u nabavi obaveznih školskih udžbenika, jer se
uslijed definiranja povoljnijih kriterija za dodjelu potpore povećao broj korisnika. Troškovi
ogrjeva i troškovi stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade isplaćeni su svim
podnositeljima zahtjeva koji ostvaruju pravo, a na ukupnoj razini plana su umanjeni za
neutrošeni iznos. Zbog povećanog broja zahtjeva, uvećane su stavke koje se odnose na
korisnike usluga dječjih vrtića u posebnim slučajevima, potpore obiteljima za novorođenu
djecu te naknade iz proračuna u naravi.
Na temelju svih navedenih korekcija ukupan iznos sredstava namijenjen za javne potrebe u
području socijalne skrbi Grada Omiša za 2015. godinu uvećan je za 383.100,00 kn.
PREDLAGATELJ
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
KOJI OBNAŠA DUŽNOST
GRADONAČELNIKA GRADA OMIŠA
Ivo Tomasović, dipl.oec., v.r.

