REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 550-01/18-01/47
URBROJ: 2155/01-02-19-27
Omiš, 21. veljače 2019. g.
Na temelju Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Omiša za 2019.g.
namijenjenih financiranju javnih potreba koje se odnose na brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu
zdravstvenu zaštite, odgoj i obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport, zaštitu i spašavanje i
ostale javne potrebe Grada Omiša pod KLASA: 550-01/18-01/44 URBROJ: 2155/01-02-18-1 od
20. kolovoza 2018.g., Natječaja za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja
socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te
drugih područja od interesa za opće dobro Grada Omiša u 2019. godini pod KLASA: 550-01/1801/47, URBROJ: 2155/01-04-18-1 od 09. listopada 2018.g. i čl.39. Statuta Grada Omiša (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18), gradonačelnik Grada Omiša donosi
ODLUKU
o odabiru i financiranju programa/projekata namijenjenih
zadovoljavanju javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti,
udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro Grada
Omiša u 2019. godini
I.
Sukladno provedenom postupku iz Natječaja za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz
područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog
rata te drugih područja od interesa za opće dobro Grada Omiša u 2019. godini pod KLASA: 55001/18-01/47, URBROJ: 2155/01-04-18-1 od 09. listopada 2018.g., objavljenog na službenim
mrežnim stranicama Grada Omiša, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijedloga
programa/projekata od 19. veljače 2019.g. i utvrđuje se lista programa/projekata koji će se
financirati na teret sredstava Proračuna Grada Omiša u 2019.g. s Razdjela 03, Glava 01 u ukupnom
iznosu od 365.000,00 kn, kako slijedi:
NAZIV
UDRUGE/
USTANOVE

NAZIV
PROGRAMA/PROJEKTA

ODOBRENI IZNOS ZA
FINANCIRANJE
PROJEKTA U KUNAMA

PROGRAM 1012 - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
R0179 UDRUGE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Udruga ratnih veterana
Hrvatske „Hrvatski domobran“
Omiš

Održavanje tradicije hrvatske
obrambene vojske kao i
održane sile Hrvatske države
te njenog naroda

10.000,00

Društvo „Naša djeca Grada
Omiša“

Grad koji voli djecu

15.000,00

Udruga veterana Domovinskog
rata 114. br. HV

„Ne zaboravi“ i obilježavanje
obljetnica

Kulturno povijesna udruga
„Omiški gusari“

„Pub Quiz Omiš Liga“

Udruga antifašista Grada Omiša

Obilježavanje 75. obljetnice
oslobođenja Omiša od
fašizma i 75. obljetnice
oslobođenja Dalmacije od
fašizma

10.000,00

Udruga izviđača „Omiš“

Redovna aktivnost u 2019.

15.000,00

11.000,00
9.000,00

PROGRAM 1014 – ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S
INVALIDITETOM
R0181 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM
Ostvariti mogućnosti
Udruga roditelja djece i odraslih
korisnika kroz ciljane
s posebnim potrebama
aktivnosti u svrhu poboljšanja
„Prijatelj“
općeg stanja korisnika

52.500,00

Udruga osoba s invaliditetom
„Agape“

52.500,00

Osnovna djelatnost Udruge
„Agape“

PROGRAM 1015 – ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA
R0187 ZDRAVSTVENA PREVENCIJA KROZ UDRUGE
Dijabetičko društvo Omiš
Klub žena liječenih na dojci
Omiš

Društveno prisutni –
društveno ravnopravni
Edukacijom, prevencijom i
rehabilitacijom do dužeg i
kvalitetnijeg življenja

20.000,00
40.000,00

PROGRAM 1016 – SOCIJALNA SKRB
R0194 UDRUGE I ORGANIZACIJE IZ PODRUČJA HUMANITARNO SOCIJALNE
SKRBI
Unapređivanje kvalitete
života umirovljenika uz
Matica umirovljenika Omiš
20.000,00
korištenje lokalnih resursa
javnog i civilnog života
Hagioterapijskim pristupom
Centar za hagioterapiju Omiš
58.000,00
do zdravih odnosa u obitelji
Sindikat umirovljenika
Redovna djelatnost udruge
5.000,00
Hrvatske – podružnica Omiš
Društvo „Hrvatska žena“ Omiš

Redovna djelatnost društva

8.000,00

Udruga gluhih i nagluhih osoba
grada Splita i Županije splitskodalmatinske
Caritas splitsko-makarske
nadbiskupije
Udruga roditelja Korak po
korak

Reci mi znakovnim jezikom

9.000,00

Sklonište za žene i djecu –
žrtve obiteljskog nasilja
Omiška dica sigurna od
nasilja!

30.000,00
0,00

II.
S udrugama koje su ostvarile financijske potpore prema odredbama t.I. ove Odluke sklopit će se
pojedinačni ugovori kojima se uređuju međusobna prava i obveze. Pri zaključivanju ugovora
korisnik potpore i njegov ovlaštenik moraju biti uredno registrirani kod nadležnog državnog tijela.
III.
Sredstva za koja korisnik potpore bez opravdanih razloga propusti ugovoriti prava i obveze u svezi
s financiranjem odobrenog programa/projekta, koristit će se na temelju posebnih odluka
gradonačelnika Grada Omiša.
IV.
Prijavitelji imaju pravo podnijeti prigovor na proceduralnu povredu natječajnog postupka u roku 8
dana od dana objave ove Odluke. Prigovor se podnosi u pisanom obliku na adresu: Grad Omiš,
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš.
Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.
V.
Iznosi potpora za provedbu programa/projekata dodijeljeni korisnicima prema konačnoj Odluci
čine dio Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2019.g. kojeg donosi
predstavničko tijelo Grada Omiša.
VI.
Javnom objavom ove Odluke na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša svi prijavitelji se
smatraju obaviješteni o rezultatima predmetnog Natječaja.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša
www.omis.hr.
GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec., v.r.

DOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
2. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
3. Službene mrežne stranice Grada Omiša www.omis.hr,
4. Pismohrana.

