Gradsko vijeće Grada Omiša na sjednici održanoj 17.4.2020. godine jednoglasno je usvojilo paket
mjera za pomoć gospodarstvu i građanima u krizi uzrokovanoj epidemijom bolesti COVID-19.
Mjere su prvenstveno usmjerene na pomoć građanima i gospodarskim subjektima koji su izravno
pogođeni Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih
događaja od 19. ožujka 2020., a obuhvaćaju sljedeće:
1. privremeno oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade u razdoblju od 1.4. do
30.6.2020. obveznika komunalne naknade za poslovne prostore i građevinsko zemljište
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kojima je gore navedenom Odlukom zabranjen
rad,
2. privremeno oslobađanje od obveze plaćanja naknade za korištenje javno-prometne površine
korisnika javnoprometnih površina na kojima se postavljaju ugostiteljski štekati na
području Grada Omiša, u razdoblju od 1.1.2020. do 30.6.2020.,
3. privremeno oslobađanje od plaćanja zakupnine u razdoblju od 1.4. do 30.6.2020. zakupnika
koji imaju važeći ugovor s Gradom Omišom, a koji obavljaju djelatnost na koju se odnosi
Odluka Stožera civilne zaštite,
4. privremeno obustavljanje svih postupaka prisilne naplate prihoda Grada Omiša na način da
se po već pokrenutim postupcima ovrhe neće poduzimati nikakve radnje niti obračunavati
zatezne kamate te se neće pokretati novi postupci prisilne naplate u roku od 3 mjeseca
računajući od 19.3.2020., osim za prihode za koje bi u navedenom razdoblju nastupila
zastara te
5. privremeno oslobađanje roditelja od obveze plaćanja ugovorene mjesečne naknade za
sudjelovanje u programima predškolskog odgoja i obrazovanja javne ustanove „Dječji vrtić
Omiš“, za roditelje čija su djeca upisana, ali tijekom trajanja mjera Stožera civilne zaštite
ne koriste usluge vrtića, i to za polovicu mjeseca ožujka 2020. i za svaki sljedeći mjesec
uključivo mjesec u kojem se službeno proglasi da su navedene prilike prestale, a redovni
programi predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovi započnu s normalnim radom.
Prema inicijalnim procjenama, vrijednost trenutno predviđenih mjera iznosit će cca. 1,300.000 kn,
a navedeni pad prihoda Grad Omiš namjerava nadoknaditi mjerama uštede donesenim od strane
gradonačelnika koje uključuju: obustavu svih obveza iz proračuna osim neophodnih i ugovorenih,
obustavu isplate sredstava za udruge i manifestacije, obustavu isplate uskrsnica i regresa te
redukciju javne rasvjete u pojedinim dijelovima grada.
Unatoč krizi i izvanrednim okolnostima, Grad Omiš nastavlja provedbu svih ključnih
infrastrukturnih projekata te se ni u kojem slučaju neće dirati socijalna davanja predviđena
proračunom. Ovisno o odlukama Stožera civilne zaštite i trajanju izvanrednih okolnosti po potrebi
će se provesti daljnji proračunski rezovi i donijeti dodatne mjere pomoći.
Osim Grada Omiša, mjere pomoći u ovoj situaciji donijelo je i komunalno poduzeće Peovica, a
više informacija o njima možete pronaći na poveznici https://peovica.hr/mjere-covid-19/.

