REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 550-01/21-01/19
URBROJ: 2155/01-01-21-02
Omiš, ************ 2021. g.

-NACRT-

Na temelju odredbi čl. 30. st. 1. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10,
2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) i Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2021. godinu (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 8/20), u svezi s odredbama čl. 6. i čl. 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne
novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), 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. 26/15), a na prijedlog gradonačelnika Grada Omiša,
Gradsko vijeće Grada Omiša na ****** sjednici održanoj dana ********* 2021. godine donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI
GRADA OMIŠA ZA 2021. GODINU
I.
Ovim Programom donosi se plan izvršavanja i rasporeda sredstava Proračuna Grada Omiša za 2021.
godinu u dijelu društvenih djelatnosti koji se odnosi na financiranje, mjere, kriterije, opseg i korisnike
javnih potreba u području socijalne skrbi na području Grada Omiša, a na temelju Odluke o donošenju
proračuna Grada Omiša za 2021.g. (Službeni glasnik Grada Omiša br. 8/20), Odluke o načinu
raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Omiša za 2021. godinu namijenjenih financiranju
javnih potreba koje se odnose na brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i
obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport, zaštitu i spašavanje i ostale javne potrebe Grada Omiša
pod KLASA: 550-01/20-01/30, URBROJ: 2155/01-02-20-1, od 26. kolovoza 2020.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 2021. godini, koji je objavljen dana 23. studenog 2020.g., te Odluke 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 2021. godini pod KLASA: 550-01/20-01/34, URBROJ:
2155/01-02-21-29, od 15. veljače 2021. godine, te Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 1/17, 1/18 i 7/19).
II.
Od interesa za Grad Omiš smatraju se programi i projekti čiji je cilj pružanje pomoći socijalno
ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje
prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku
pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u
samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.
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Utvrđuju se prioritetna područja radi uvrštavanja u Program javnih potreba u području socijalne skrbi
Grada Omiša za 2021. godinu:
1. Razvoj civilnog društva
B1 – Opći dio
B.1.1. - Razvoj civilnog društva
B2 – Posebni dio
B.2.1. – Domovinski rat
B.2.2. – Grad prijatelj djece
2. Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom
B1 – Opći dio
B.1.2. – Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom
B2 – Posebni dio
B.2.3. – Prijevoz osoba s invaliditetom
3. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja
B1 – Opći dio
B.1.3. – Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja
4. Socijalna skrb
B1 – Opći dio
B.1.4. – Socijalna skrb
III.
Pri utvrđivanju nositelja i opsega sufinanciranja programa/projekata prijavitelja na Natječaj iz t.I. ovog
Programa, primijenjeni su kriteriji vezani za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kadrovsku sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta (potrebno iskustvo i stručni
kapacitet za provođenje planiranih aktivnosti programa/projekta),
jasno definirane i realno dostižne ciljeve programa/projekta,
jasne, opravdane, razumljive i provedive aktivnosti programa/projekta,
jasno određene rezultate i način njihova ostvarivanja,
utvrđen način mjerenja očekivanih rezultata programa/projekta (evaluacija) i način prezentiranja
programa/projekta široj javnosti,
jasno definirane korisnike programa/projekta,
realan odnos troškova programa/projekta u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme
trajanja, te usklađenost troškova programa/projekta s planiranim aktivnostima programa/projekta,
jasno određenu vremensku dinamiku i mjesto provedbe programa/projekta,
sudjelovanje volontera u provedbi programa/projekta,
osigurano sufinanciranje programa/projekata iz drugih izvora,
preporuku i/ili sufinanciranje programa/projekta od strane Splitsko-dalmatinska županije, odnosno
drugog grada ili općine na čijem se području provodi,
kvalitetu dosadašnje suradnje prijavitelja programa/projekta s Gradom Omišem
usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u
kojoj se provodi,
IV.

U Proračunu Grada Omiša za 2021. 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, udrugama i organizacijama, Programska
djelatnost - Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, Aktivnost ustanova, udruga i organizacija, te
Programska djelatnost - Socijalna skrb, Aktivnost Potpore učenicima i studentima, Aktivnost Potpore
i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama, sredstva u ukupnoj svoti od *4.210.000,00 kn izvršavat
će se i raspoređivati tijekom 2021. 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
R0179 UDRUGE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
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 s područja
Grada Omiša te općina Šestanovac, Zadvarje i Dugi Rat, odlasci na hodočašća)

250.000,00

40.000,00

Udruga HVIDR-a Omiš
(kontinuirani rad ureda koji uključuje obilazak članova na adresama prebivališta,
bolnicama, rehabilitacijskim centrima i psihijatrijskim ustanovama, organiziranje i
pomoć obitelji prilikom ukopa članova ili hrvatskih branitelja, dodjela novčanih i
materijalnih donacija najugroženijima, obilježavanje godišnjica pogibije hrvatskih
branitelja, pohod mjestima najvećih stradavanja hrvatskog naroda, upućivanje
članova na nadležne institucije radi rješavanja njihovih problema.

60.000,00

Udruga veterana Domovinskog rata 114. br. HV
(očuvanje digniteta Domovinskog rata, te imena i djela 114. brigade HV-Omiške
bojne, zaštita časti i dostojanstva poginulih, hrvatskih ratnih vojnih invalida i svih
pripadnika 114. brigade HV, kroz obilježavanje obljetnica ustrojavanja, pobjeda,
pogibelji i svih značajnih događaja u stvaranju Republike Hrvatske, pomoć pri
resocijalizaciji članova i njihovih obitelji, pomoć u osiguravanju pravne i socijalne
pomoći svim članovima Udruge. U 2021. Udruga obilježava 30. godina osnutka
Omiške bojne).

20.000,00

Udruga antifašista Grada Omiša
(okupljanje sudionika NOB-e u Drugom svjetskom ratu, radi očuvanja i njegovanja
tradicija antifašističke borbe, očuvanja spomeničke baštine, obnove porušenih
spomenika iz NOB na području Grada Omiša, obilježavanje značajnih događaja i
datuma antifašističke borbe te suradnja sa srodnim udrugama).

15.000,00

Hrvatski domobran – udruga ratnih veterana Hrvatske Omiš
(održavanje sjećanja na stradavanje hrvatske vojske i hrvatskog naroda u razdoblju
od 1941.-1945. godine u Sloveniji i po križnim putovima bivše Jugoslavije,
obilježavanje grobišta, sudjelovanje u svečanostima povijesnog, nacionalnog i
običajnog značaja, pomaganje članovima udruge koji su socijalno i zdravstveno
ugroženi hodočašće u Bleiburg i prenošenje povijesnih činjenica mladim
generacijama).

15.000,00
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OSTALE UDRUGE
Grad Omiš – Grad prijatelj djece
(u 2018. godini Grad Omiš ostvario je prestižni status Grada prijatelja djece kojeg
svake godine dodjeljuje Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine –
prijatelji djece onim gradovima i općinama koji su svojim svakodnevnim
djelovanjem posebno posvećeni izgradnji boljeg društva za dobrobit djece. Stjecanje
statusa je veliko priznanje, ali donosi i veliku odgovornost u daljnjem provođenju
aktivnosti s djecom i za djecu. Planirana sredstva potrebna su za održavanje
standarda statusa Grada prijatelja djece i njegovo unapređenje. Aktivnosti se
realiziraju kroz Društvo Naša djeca Grada Omiša).

20.000,00

Društvo Naša djeca Grada Omiša
(provođenje projekta „Grad koji voli djecu“ kroz slijedeće aktivnosti: edukativne i
kreativne radionice, Naj dječje djelo, rolo-biciklijada, Budi Neovisan - projekt
prevencije ovisnosti kod djece predškolske i osnovnoškolske dobi u lokalnoj
zajednici, Dan otvorenih vrata Udruge, Ulični štafelaj, Dan igara, sudjelovanje na
gradskom Adventu, održavanje besplatnih repeticija. Udruga je intezivno
sudjelovala u svim provedbenim aktivnostima za stjecanje statusa Grada Omiša –
Grada prijatelja djece, te će i u 2021. godini biti nositelj i/ili partner u provedbi
aktivnosti koje doprinose održavanju stečenog statusa.

20.000,00

Udruga izviđača Omiš
(ciljevi Udruge: promicanje razvoja i unaprjeđenja izviđaštva kroz doprinos razvoju
tjelesnih, umnih, osjećajnih, društvenih i duhovnih potencijala djece i mladih kao
pojedinaca i kao odgovornih građana lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice,
kroz slijedeće aktivnosti: zimovanje, BP day, susrete poletaraca, izlete u prirodi,
obilježavanje Dana Grada, obilježavanje Dana izviđača, zborovanje, logorovanje,
šumsku školu, susrete brđana, izviđačka natjecanja i sudjelovanje u donošenju
Betlehemskog svjetla. Udruga planira završetak uređenja prostora u kojem provodi
aktivnosti izmjenom krova).

20.000,00

Studentski katolički centar Split
(SKAC_ST neprofitna je organizacija civilnog društva koju su osnovali te je vode
studenti i mladi radnici, a koja se bavi mladima u duhu kršćanskog svjetonazora, s
posebnim naglaskom na studente. Svrha udruge je pružanje podrške mladima u
razvijanju njihovih kvaliteta s ciljem osobnog rasta i sa željom da se na dobro
organiziran način, kako zajednički tako i pojedinačno, aktivno uključe u društvo.
SKAC_ST provodi projekt „72 sata bez kompromisa“, volontersku akciju koja već
sedmu godinu okuplja mlade u dobi od 16-30 godina na beskompromisno
volontiranje tijekom 72 sata u cijeloj Republici Hrvatskoj. U 2020. godini
volonterska akcija se održavala i u Omišu uz financijsku potporu Grada Omiša.)

20.000,00

Potpore male vrijednosti
(ostale udruge koje se nisu prijavile na natječaj, čiji su programi, projekti i
aktivnosti od značaja za Grad Omiš, a dodjeljuju se u opravdanim i iznimnim
slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava
da u suradnji s nositeljima programa/projekta žurno djeluje u rokovima u kojima
nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti

20.000,00
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samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kao i kada se prema mišljenu
nadležnog povjerenstva dodjeljuju financijska sredstva za aktivnosti koje iz
opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu nositelja
programa/projekta).
PROGRAM 1014
ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM
AKTIVNOST A314001
POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA, UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA
R0181 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

110.000,00

Udruga osoba s invaliditetom Agape Omiš
(sredstva za osnovnu djelatnost udruge sa svrhom fokusiranja na primarni cilj
udruge, a to je pružanje socijalnih usluga u zajednici (troškovi ureda, komunikacija s
partnerima i suradnicima, jačanje kapaciteta udruge u osoblju i infrastrukturi,
obilježavanje značajnih datuma, sudjelovanje u radu na izgradnji lokalne politike
prema osobama s invaliditetom).

45.000,00

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,
organiziranje radno okupacijske terapije te poludnevnog boravka. Organizacija
ureda kao i promotivne aktivnosti koje doprinose prepoznatljivosti Udruge).

50.000,00

Udruga za autizam Split
(Udruga za autizam Split osnovna je s ciljem okupljanja, povezivanja i ujedinjavanja
osoba s autističnim poremećajem, njihovih obitelji, staratelja, srodnika, prijatelja,
stručnih i drugih djelatnika te javnosti u promicanju i ostvarivanju prava i potreba
članova udruge sa svrhom podizanja opće kvalitete i normalizacije njihovih života te
integracije u širu društvenu sredinu. Udruga ima članove s područja Grada Omiša, a
sredstvima ostvarenima po ovom Programu financirati će vjersko i edukativno
hodočašće u Rim i Vatikan.)
Udruga osoba s posebnim potrebama „Zagrljaj“
(Udruga osoba s posebnim potrebama „Zagrljaj“ osnovana je s ciljem promicanja,
razvitka i unapređenja kvalitete života osoba s posebnim potrebama i njihovih
obitelji, promicanje ljudskih prava i digniteta osoba s invaliditetom, a sve kako bi
pojedinci, tijela i institucije imali uvid o potrebama i specifičnostima osoba s
invaliditetom. Udruga ima članove s područja Grada Omiša, a sredstvima
ostvarenima po ovom Programu financirati će provedbu aktivnosti „Domaćinstvo“
kojoj je cilj osposobljavanje osoba s posebnim potrebama za najosnovnije radnje u
svakodnevnom životu kao što su: izrada i serviranje najjednostavnijih jela, pranje
posuđa, šivanje, osobna higijena, slaganje odjeće i sl.)
Potpore male vrijednosti
(ostale udruge koje se nisu prijavile na natječaj, čiji su programi, projekti i
aktivnosti od značaja za Grad Omiš, a dodjeljuju se u opravdanim i iznimnim
slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava
da u suradnji s nositeljima programa/projekta žurno djeluje u rokovima u kojima
nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti
samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kao i kada se prema mišljenu
nadležnog povjerenstva dodjeljuju financijska sredstva za aktivnosti koje iz
opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu nositelja
programa/projekta).

5.000,00

5.000,00

5.000,00
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R0182 ORGANIZIRANI PRIJEVOZ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
Udruga osoba s invaliditetom Agape Omiš (42.000,00)
(osiguravanje prilagođenog prijevoza za osobe s invaliditetom do zdravstvenih
ustanova. Prijevoz koriste članovi udruge koji ne mogu koristiti javni prijevoz za
obavljanje osnovnih životnih potreba (specijalistički pregledi, ostvarivanje različitih
prava,...). Prijevoz se obavlja prilagođenim kombi vozilom).
Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama Prijatelj Omiš
(18.000,00)
(prilagođeni prijevoz djece s teškoćama u razvoju do obrazovnih ustanova).

60.000,00

60.000,00

PROGRAM 1015
ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA
AKTIVNOST A315001
AKTIVNOST USTANOVA, UDRUGA I ORGANIZACIJA
R0183 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE
ŽUPANIJE – DODATNI TIM PRIPRAVNOSTI HITNE
MEDICINSKE POMOĆI U OMIŠU
(tim Hitne medicine u pripravnosti pokriva hitne intervencije po potrebi, a čiji je
glavni cilj maksimalno skraćenje vremena od nastanka hitnog stanja do postupka
liječenja (dolaska na hitni prijem KBC Split), što doprinosi smanjenju smrtnosti na
području Grada Omiša. Regulira se posebnim Ugovorom).

200.000,00

R0184 AMBULANTE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
(potpora organizacijama u području zdravstva koje su ovlaštene za provedbu javnih
programa primarne zdravstvene zaštite).

10.000,00

R0185 VETERINARSKA STANICA OMIŠ
(potpora stanovništvu zaobalnog područja Grada Omiša u dijelu putnih troškova
redovitog veterinarskog terenskog obilaska u korist Veterinarske stanice Omiš kroz
program javnih veterinarskih poslova. Provodi organizacija s odobrenim javnim
ovlastima za područje Grada Omiša).

20.000,00

R0186 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. Rad na
projektu kriznog (interventnog) tima za slučaj velikih nesreća za Grad Omiš).

200.000,00

R0614 PRIJEVOZ POKOJNIKA
(obveza po čl. 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i Ugovora o ustupanju poslova
prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Grada Omiša).

15.000,00

R0187 ZDRAVSTVENA PREVENCIJA KROZ UDRUGE

65.000,00

Klub žena liječenih na dojci Omiš
(provedba projekta „Edukacijom, prevencijom i rehabilitacijom do dužeg i
kvalitetnijeg življenja“ kroz 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

40.000,00
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različitim događanjima koji promiču edukaciju i prevenciju karcinoma, te promiču
volonterski rad. Obilježavanje značajnih datuma u prevenciji i borbi protiv
karcinoma dojke, obilježavanje dana volontera, sudjelovanje u obilježavanju Dana
Grada).
Dijabetičko društvo Omiš
(projekt „Mali krug velikih ljudi“ ima za cilj provedbu edukacija/interaktivnih
radionica na teme o dijabetesu, a koje će se primarno baviti pitanjima usvajanja
zdravih životnih navika i promicanja važnosti zdrave prehrane. Projektom se želi
ukazati na potrebu preventivnog djelovanja kod svih dobnih skupina građana s
ciljem smanjenja komplikacija koje uzrokuje dijabetes).
Potpore male vrijednosti
(ostale udruge koje se nisu prijavile na natječaj, čiji su programi, projekti i
aktivnosti od značaja za Grad Omiš, a dodjeljuju se u opravdanim i iznimnim
slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava
da u suradnji s nositeljima programa/projekta žurno djeluje u rokovima u kojima
nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti
samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kao i kada se prema mišljenu
nadležnog povjerenstva dodjeljuju financijska sredstva za aktivnosti koje iz
opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu nositelja
programa/projekta).
PROGRAM 1016
SOCIJALNA SKRB
AKTIVNOST A316001
POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA
R0188 POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA
(prema posebnim Pravilima o dodjeli 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 tijekom 10 mjeseci, a studentima 700,00 kn mjesečno, tijekom 12 mjeseci.
Dodjeljuje se ukupno 84 potpore/nagrade).

20.000,00

5.000,00

550.000,00

R0189 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA
(prema posebnim ugovorima s prijevoznicima: Promet Makarska d.o.o. i Dalmatinac
350.000,00
Bus d.o.o. o sudjelovanju u cijeni mjesečne pokazne putne karte redovnim
učenicima i studentima s područja Grada Omiša. Posebno za srednjoškolce s
participacijom MZOS te ostali).
AKTIVNOST A316002
POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA, OBITELJIMA I UDRUGAMA
R0190 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA
Novčana potpora obiteljima/kućanstvima
(potpora se odnosi na socijalno ugrožene obitelji, a dodjeljuje se sukladno Odluci o
socijalnoj skrbi Grada Omiša, u pravilu dva puta godišnje, na temelju zahtjeva
korisnika).
Naknada za troškove stanovanja
(dodjeljuje se sukladno čl. 41. Zakona o socijalnoj skrbi, a na zahtjev korisnika
zajamčene minimalne naknade).

1.700.000,00

580.000,00

150.000,00
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Naknada za troškove ogrjeva
(dodjeljuje se sukladno čl. 43. Zakona o socijalnoj skrbi korisnicima zajamčene
minimalne naknade koji se griju na drva).
Novčana potpora obiteljima/kućanstvima hrvatskih branitelja
(potpora se odnosi na hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih
obitelji koji pored prava iz posebnog zakona imaju izvanrednu potrebu koja utječe
na njihovo socijalno ili zdravstveno stanje, a dodjeljuje se sukladno Odluci o
socijalnoj skrbi Grada Omiša).
Novčana potpora za nabavu obaveznih školskih udžbenika
(potpore za nabavu obaveznih školskih udžbenika dodjeljuju se sukladno Odluci o
socijalnoj 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).
Sufinanciranje priključka objekta za stanovanje na sustav javne vodoopskrbe
(potpora za sufinanciranje priključka objekta za stanovanje na sustav javne
vodoopskrbe dodjeljuje se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Omiša u iznosu
od 2.200,00 kn uvećanom za pripadajući porez na dodanu vrijednost).
Godišnja novčana potpora umirovljenicima
(jednokratna novčana potpora umirovljenicima koji primaju starosnu, prijevremenu
starosnu, invalidsku, privremenu invalidsku, obiteljsku ili inozemnu mirovinu, a koji
imaju prebivalište na području Grada Omiša. Dodjeljuje se na temelju imovinskog
cenzusa u prosincu tekuće godine, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Omiša).

100.000,00

20.000,00

400.000,00

50.000,00

400.000,00

R0191 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).

20.000,00

R0192 POTPORE OBITELJIMA ZA NOVOROĐENO DIJETE
(potporu ostvaruju sva djeca s prebivalištem na području Grada Omiša ne starija od
6 mjeseci u visini određenoj Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Omiša, a prema
zahtjevu roditelja kojeg su dužni podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana rođenja
djeteta).

500.000,00

R0193 NAKNADE IZ PRORAČUNA U NARAVI
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, a prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Omiša).
Plaćanje privremenog smještaja u kriznoj situaciji
(potpora se odnosi na članove obitelji u kriznim situacijama koje su predviđene
Zakonom o socijalnoj skrbi, a prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Omiša).

20.000,00

5.000,00

5.000,00
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Jednokratne pomoći
(potpore socijalno ugroženim obiteljima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada
Omiša, a u slučaju da se korisniku ne mogu izravno i osobno povjeriti novčana
sredstva, već se u protuvrijednosti potrebnih usluga plaća račun dobavljača).
R0194 UDRUGE I ORGANIZACIJE IZ PODRUČJA
HUMANITARNO SOCIJALNE SKRBI
Matica umirovljenika
(briga o umirovljeničkoj populaciji na području Grada Omiša kroz projekt
„Unapređivanja kvalitete života umirovljenika uz korištenje lokalnih resursa javnog
i civilnog života“: mjerenje tlaka i šećera u krvi, međusobno druženje na
jednodnevnim izletima, posjećivanje bolesnih i nemoćnih članova udruge,
pomaganje i savjetovanje članova u zdravstvenom i pravnom smislu, organiziranje
susreta umirovljenika Dalmacija, organiziranje višednevnog boravka u toplicama:
Vela Luka, Fojnica).
Centar za hagioterapiju
(projekt „Dobrotom protiv negativnog ponašanja“ podrazumijeva hagioterapijsko
djelovanja s ciljem pomoći djeci, mladima i odraslima da osvijeste uzroke
nasilničkog i ovisničkog ponašanja, te usvajanjem moralnih vrijednosti i ulaskom u
dobrotu mijenjaju sebe i druge).
Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije
(projekt „Sklonište za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja“ ima za cilj
osiguravanje hitnog besplatnog smještaja, hrane i higijenskih potrepština ženama i
djeci žrtvama obiteljskog nasilja, savjetovanje, osnaživanje, poticanje za usvajanje i
primjenu praktičnih životnih vještina, planiranje postupaka za povećanje sigurnosti,
osiguravanje zdravstvene zaštite te pomoć u primjeni adekvatnih odgojnoobrazovnih metoda. Resocijalizacija, osnaživanje, poticanje i priprema za nezavisan
život kroz psihosocijalnu podršku te psihološki tretman).
Udruga osoba s invaliditetom Agape Omiš
(Rekreativno – rehabilitacijski program za osobe s invaliditetom uključuje grupne
vježbe i podršku kroz razgovor i druženje u prostorima Udruge u svrhu jačanja
kvalitete života, socijalne uključenosti i unapređenja zdravlja osoba s invaliditetom.
Projekt primarno omogućava uslugu rekreativno-rehabilitacijske gimnastike koja je
neophodna za korisnike/članove s obzirom na to da na području djelovanja Udruge
gotovo i nema takve vrste usluge, a značajan je porast broja osoba s invaliditetom
osobito mladih oboljelih od multiple skleroze. Vježbe bi se održavale u prostorima
Udruge, a očekuje se da će ih pohađati najmanje 20 korisnika).
Sindikat umirovljenika Hrvatske – podružnica Omiš
(organiziranje druženja, izleta i božićnog domjenka za umirovljeničku populaciju na
području Grada Omiša, obilazak i pomoć potrebitim članovima Udruge).
Potpore male vrijednosti
(ostale udruge koje se nisu prijavile na natječaj, čiji su programi, projekti i
aktivnosti od značaja za Grad Omiš, a dodjeljuju se u opravdanim i iznimnim
slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava
da u suradnji s nositeljima programa/projekta žurno djeluje u rokovima u kojima
nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti
samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kao i kada se prema mišljenu
nadležnog povjerenstva dodjeljuju financijska sredstva za aktivnosti koje iz
opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu nositelja
programa/projekta).

10.000,00

140.000,00

20.000,00

40.000,00

25.000,00

40.000,00

5.000,00

10.000,00
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V.
Za izvršavanje Plana prema t. IV. 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.
VI.
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.
VII.
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 2021. godinu. Po potrebi se stavke ovog Programa automatski primjenjuju prema
izmjenama godišnjeg proračuna Grada Omiša ukoliko se isti donese u zadnjih 30 dana primjene
Programa.
VIII.
Na ovaj Program se u nedostatku drugih odredbi analogno primjenjuju odredbe Zakona o socijalnoj
skrbi.
IX.
Ovaj Program se objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša i na službenim mrežnim stranicama
Grada Omiša www.omis.hr.
X.
Ovaj Program se primjenjuje do 31. prosinca 2021. godine, a stupa na snagu dan poslije 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. Službena mrežna stranica Grada Omiša
6. Pismohrana /04/
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 550-01/21-01/19
URBROJ: 2155/01-02-21-01
Omiš, 16. veljače 2021. g.
Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 , 9/10, 2/13,
10/13, 1/18 i 8/18) i čl. 54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada
Omiša br. 6/09, 2/13 i 8/20), gradonačelnik Grada Omiša donosi

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog teksta Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša
za 2021. godinu i predlaže se Gradskom vijeću Grada Omiša njegovo donošenje u obliku i sadržaju
kakav prileži ovom Zaključku pod naznakom KLASA: 550-01/21-01/19, URBROJ: 2155/01-01-2102.
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, savjetnik 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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