REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

-NACRT-

KLASA: 550-01/17-01/01
URBROJ: 2155/01-01-18-05
Omiš, ******** 2018. g

Na temelju čl.6. i čl.117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na *****.sjednici, dana ******* 2018. godine
donosi
Izmjene i dopune
ODLUKE
o socijalnoj skrbi Grada Omiša
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Omiša, (Službeni glasnik Grada Omiša br. 1/2017) (dalje u tekstu:
Odluka) u članaku 14., dodaje se točka 13. i glasi:
13. pravo na sufinanciranje priključka objekta za stanovanje na sustav javne vodoopskrbe
Članak 2.
Članak 21. Odluke mijenja se i glasi:
Potpore obiteljima za novorođeno dijete ostvaruju sva djeca s prebivalištem na području Grada
Omiša, na zahtjev roditelja kojeg su dužni podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta.
Visina potpore za prvo (1.) dijete iznosi 1.500,00 kn
Visina potpore za drugo (2.) dijete iznosi 2.500,00 kn
Visina potpore za treće (3.) dijete iznosi 3.500,00 kn
Visina potpore za četvrto (4.) dijete iznosi 4.500,00 kn
Visina potpore za peto (5.) i svako slijedeće dijete iznosi 7.500,00 kn
Potpora obiteljima u slučaju višestrukog poroda (za djecu rođenu iz višeplodnih trudnoća-dvojke,
trojke, četvorke, petorke ili više) priznaje se u visini potpore iz stavka 2 ovog članka uvećanoj za
1.000,00 kn po svakom djetetu iz višestrukog poroda.
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Članak 3.
Iza članka 26. Odluke dodaje se članak 26 a. i glasi:
13. Pravo na sufinanciranje priključka objekta za stanovanje na sustav javne vodoopskrbe
Pravo na sufinanciranje priključka objekta za stanovanje na sustav javne vodoopskrbe mogu ostvariti
Korisnici koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- prebivalište na području Grada Omiša,
- ispunjavaju Uvjet prihoda iz čl. 12 ove Odluke
- objekt za koji se podnosi zahtjev izgrađen je na području Grada Omiša i služi za
zadovoljavanje osnovnih životnih potreba Korisnika
- sklopili su Ugovor o izvedbi vodovodnog priključka i uspostavi potrošačkog odnosa s
ovlaštenom pravnom osobom za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
Visina potpore priznaje se u iznosu od 2.200,00 kn uvećan za pripadajući porez na dodanu vrijednost.
Članak 4.
Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi.
Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Omiša.
Članak 5.
Pročišćeni tekst Odluke utvrđuje i objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 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. Službena mrežna stranica www.omis.hr i oglasna ploča Grada Omiša
6. Pismohrana /04/
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 550-01/17-01/01
URBROJ: 2155/01-02-18-04
Omiš, 24. siječnja 2018. 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), gradonačelnik Grada Omiša donosi

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog teksta Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša i
predlaže se Gradskom vijeću Grada Omiša njegovo donošenje u obliku i sadržaju kakav prileži
ovom Zaključku pod naznakom KLASA: 550-01/17-01/01, URBROJ: 2155/01-01-18-05.
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
Ivo Tomasović, dipl.oec., 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.
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OBRAZLOŽENJE
Zakonom o socijalnoj skrbi čl.6. i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi čl.19.
predviđeno je da, između ostalih, jedinice lokalne samouprave obavljaju i poslove koje se odnose na
djelatnost socijalne skrbi.
Zakonom o socijalnoj skrbi čl.117. st 5. određeno je da jedinice lokalne samouprave mogu
osiguravati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga u opsegu većem od onog
propisanog Zakonom, svojim općim aktom.
Slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Omiša, dana 31. siječnja 2017.g. donijelo je Odluku o
socijalnoj skrbi Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 1/2017.).
Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša:
Uvodi se pravo na sufinanciranje priključaka objekata za stanovanje na sustav javne vodoopskrbe.
Mjera se provodi zbog velikog broja upita građana iz zaobalnih naselja Grada Omiša u koja se uvodi
mreža javne vodoopskrbe, a koji zbog nedostatnih prihoda za ostvarenje osnovnih životnih potreba
nisu u mogućnosti izdvojiti sredstva za priključak stambenog objekta na sustav javne vodoopskrbe .
Financijska sredstva za provedbi mjere osigurana su Planom proračuna Grada Omiša za 2018. godinu
(Službeni glasnik Grada Omiša 9/2017.) kroz Razdjel 03/Glava 01 - Upravni odjel za gospodarstvo i
društvene djelatnosti Grada Omiša, Program 1016-Socijalna skrb, Aktivnost A316002 – Potpore i
pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama, Pozicija R0190 – Pomoć obiteljima i kućanstvima u
iznosu od 100.000,00 kn
Povećava se visina potpore s osnove prava na novčanu potporu obiteljima za novorođeno dijete, koja
je do ovih Izmjena i dopuna Odluke o socijlanoj skrbi Grada Omiša iznosila 1.500,00 kn po djetetu.
Ostali uvjeti za ostvarivanje prava ostaju nepromijenjeni.
Financijska sredstva za provedbi mjere osigurana su Planom proračuna Grada Omiša za 2018. godinu
(Službeni glasnik Grada Omiša 9/2017.) kroz Razdjel 03/Glava 01 - Upravni odjel za gospodarstvo i
društvene djelatnosti Grada Omiša, Program 1016-Socijalna skrb, Aktivnost A316002 – Potpore i
pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama, Pozicija R0192 – Potpore obiteljima za novorođeno
dijete u iznosu od 500.000,00 kn

PREDLAGATELJ
GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec., v.r.
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