
 

                               
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           GRAD OMIŠ 

                     Gradonačelnik 
 

KLASA: 550-01/20-01/34 

URBROJ: 2155/01-02-21-36 

Omiš, 10. svibnja 2021. g. 

 

Na temelju 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 (KLASA: 550-01/20-01/30, URBROJ: 2155/01-02-

20-1 od 26. kolovoza 2020.g.), 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 (KLASA: 550-01/20-01/34, URBROJ: 2155/01-02-21-29 od 15. veljače 2021.g.,  

Natječaja za predlaganje programa/projekata Obilježavanja 30. obljetnice osnivanja 3. bojne 114. 

br. HV – „Omiške bojne“ u 2021. godini pod KLASA: 550-01/20-01/34, URBROJ: 2155/01-04-

21-30 od 25. veljače 2021.g. i čl.39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 

9/10, 2/13, 10/13, 1/18, 8/18 i 2/21), gradonačelnik Grada Omiša donosi   

 

O D L U K U 

o odabiru i financiranju programa/projekata  

Obilježavanja 30. obljetnice osnivanja 3. bojne 114. br. HV – „Omiške bojne“ u 2021. godini 

 

I. 

Sukladno provedenom postupku iz Natječaja za predlaganje programa/projekata Obilježavanja 30. 

obljetnice osnivanja 3. bojne 114. br. HV – „Omiške bojne“ u 2021. godini, objavljenog na 

službenim mrežnim stranicama Grada Omiša, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje 

prijedloga programa/projekata od 10. svibnja 2021.g. i utvrđuje se lista programa/projekata koji će 

se financirati na teret sredstava Proračuna Grada Omiša u 2021.g. s Razdjela 03, Glava 01 u 

ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, kako slijedi: 

 

PROGRAM 1012 - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 

R0179 UDRUGE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 

Udruga HVIDR-a Omiš 

30. obljetnica 3. bojne Omiš 

114. br. HV i izrada 

monografije 

100.000,00 

 

II. 

S udrugom koja je ostvarila financijsku potporu prema odredbama t.I. ove Odluke sklopit će se 

pojedinačni ugovor kojim 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. 

Prijavitelj ima 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. 

Iznos potpore za provedbu programa/projekata dodijeljen korisniku prema konačnoj Odluci čini dio 

Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2021.g. kojeg donosi 

predstavničko tijelo Grada Omiša. 

 

VI. 

Javnom objavom ove Odluke na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša prijavitelj se smatra 

obaviješten 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. 
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