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Na temelju stavka 1., članka 42. Zakona o lo-
kalnim porezima (“Narodne novine”, broj 115/16) 
te odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (“Slu-
žbeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10, 2/13 i 
10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 2. sjednici, 
održanoj dana 18. srpnja 2017. godine donijelo je 

O D L U K U
o gradskim porezima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju stope, visina, te 
način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su 
vlastiti prihodi Grada Omiša.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Grad Omiš uvodi slijedeće poreze:
1. Prirez porezu na dohodak,
2. Porez na potrošnju,
3. Porez na kuće za odmor, 

4. Porez na korištenje javnih površina,
5. Porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici 
poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim 
boravištem na području grada Omiša.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez 
na dohodak ostvaren od obveznika.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 
8% na osnovicu iz prethodnog stavka. 

Poslove vezano uz utvrđivanje i naplatu poreza 
na dohodak obavlja Ministarstvo fi nancija Republi-
ke Hrvatske, Porezna uprava.

Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alko-
holnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), vina, piva 
i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
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Članak 5.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i 
fi zička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na 
području grada Omiša.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 4. ove 
Odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića 
prodaju u ugostiteljskim objektima, bez poreza na 
dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih 
pića obveznik poreza obračunava i plaća na način 
i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na 
dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na 
osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i 
fi zičke osobe, koje su vlasnici kuća za odmor na 
području grada Omiša.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili 
dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili 
sezonski.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće 
za odmor koje se ne mogu koristiti dok su njima 
smješteni izbjeglice ili prognanici, koje se ne 
mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda te starosti 
i trošnosti.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske 
zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih stro-
jeva, alata i slično.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, po 
četvornom metru korisne površine u korist prora-
čuna Grada Omiša u iznosima od:
– 5 kuna po četvornom metru korisne površine 

kuće za odmor u naseljima grada Omiša i to: 
Svinišće, Podašpilje, Dubrava, Srijane, Dolac 
Donji, Trnbuse, Putišiće, Dolac Gornji, Nova 
sela i Blato n/C;

– 10 kuna po četvornom metru korisne površine 
kuće za odmor u naseljima grada Omiša i to: 
Gata, Tugare, Naklice, Čišla, Ostrvica, Zvečanje, 
Smolonje, Kostanje, Podgrađe, Kučiće, Seoca, 
Slime, stara naselja Lokva Rogoznica i Čelina;

– 15 kuna po četvornom metru korisne površine 
kuće za odmor u naseljima grada Omiša u gra-
nicama GUP-a Omiš te naselja: Pisak, Marušići, 
Mimice, Medići, Lokva Rogoznica, Ivašnjak, 
Ruskamen, Zavode, Stanići, Zakučac, Ravnice, 
Vrisovci i Nemira.

Članak 8.

Ovlašćuje se Porezna ispostava Omiš da obve-
znike poreza na kuće za odmor oslobodi plaćanja 
ovog vida poreza u koliko obveznici spadaju u 
jednu od sljedećih kategorija:
– invalid Domovinskog rata,
– obitelj poginulog hrvatskog branitelja,
– obitelj nestalih i zatočenih hrvatskih branitelja.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaća se 
po stopi od 10% na utvrđeni iznos obveze plaćanja 
naknade za korištenje javno prometnih površina.

Obveznik i osnovica za plaćanje ovog poreza 
utvrđuju se temeljem službene evidencije Upravnog 
odjela za komunalno stambene poslove i uređenje 
prostora Grada Omiša koja se odnosi na sklopljene 
ugovore o privremenom korištenju javnih i prome-
tnih površina. 

Upravni odjel za komunalno stambene poslove 
i uređenje prostora Grada Omiša dužan je redo-
vno dostavljati Poreznoj ispostavi Omiš podatke 
o korisnicima i iznosima o utvrđenoj naknadi iz 
prethodnog stavka u svrhu razreza poreza.

Porez na nekretnine

Članak 10.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, 
utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz po-
rez na nekretnine uredit će se odlukom Gradskog 
vijeća Grada Omiša, sukladno Zakonu o lokalnim 
porezima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Omiša da 
daje potrebna tumačenja i naputke za provedbu 
ove Odluke.

Gradonačelnik Grada Omiša ovlašten je do-
nositi i blaže kriterije za oslobađanje od plaćanja 
gradskih poreza po ovoj Odluci.

Članak 12.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbu, obno-
vu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve 
ostale radnje primjenjivat će se odredbe Općeg 
poreznog zakona.
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Članak 13.

Poslove utvrđivanja i naplate gradskih poreza 
– prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju, 
poreza na javno prometne površine te poreza na 
kuće za odmor obavlja Porezna uprava, Područni 
ured u Splitu, Ispostava Omiš.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o gradskim porezima (“Službeni glasnik 
Grada Omiša”, broj 8/2009).

Članak 15.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom 
gradskih poreza započeti prema odredbama Odlu-
ke o gradskim porezima (“Službeni glasnik Grada 
Omiša”, broj 8/2009), dovršit će se prema odre-
dbama navedene Odluke.

Članak 16.

Odredbe članka 7. i 8. ove Odluke prestaju 
važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 17

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
objave u “Narodnim novinama”, a objaviti će se i 
u “Službenom glasniku Grada Omiša”.

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 410-01/17-01/07
Urbroj: 2155/01-01/17-1
Omiš, 18. srpnja 2017. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša 
(“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10, 
2/13 i 10/13) i u skladu sa člankom 7. Zakona o 
pružanju usluga u turizmu (“Narodne novine”, broj 
68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14), Gradsko vije-
će Grada Omiša na 2. sjednici održanoj 18. srpnja 
2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o Izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (“Službeni 
glasnik Grada Omiša”, broj 8/09), iza članka 21. 
dodaje se članak 21.a, koji glasi:

“Članak 21.a

Pružatelji usluga plovnih objekata u nautičkom 
turizmu, registriranih za pružanje usluga organizato-
ra putovanja (paket-aranžman, izlet) mogu obavlja-
ti reklamiranje, prodaju i rezerviranje (bukiranje) 
usluge isključivo na plovnom objektu i neposredno 
uz mjesto priveza plovnog objekta.”

Članak 2.

Iza članka 63. dodaje se članak 63.a, koji glasi:

“Članak 63.a

Na javnim površinama zabranjeno je izlaganje 
i nuđenje robe na prodaju putem pokretnih proda-
vača kao i pružanje marketinških i sličnih usluga, 
bez odobrenja.”

Članak 3.

U članku 105., stavak 1., iza točke 12. dodaje 
se točka 12.a, koja glasi: 
“postupa suprotno članku 21.a,”.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan po objavi 
u “Službenom glasniku Grada Omiša”. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/09-01/286 
Urbroj: 2155/01-01-17-03 
Omiš, 18. srpnja 2017. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša 
(“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10, 
2/13 i 10/13), članka 52., 56. i 89. Zakona o fi nanci-
ranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine”, broj 
153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15 i 120/16a) i 
temeljem Prijedloga Skupštine VODOVOD-a d.o.o. 
Omiš za izmjenu Odluke o visini naknade za ra-
zvoj, Gradsko vijeće Grada Omiša na 2. sjednici, 
održanoj 18. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o Izmjeni Odluke o visini naknade za razvoj

Članak 1.

U članku 2. Odluci o visini naknade za razvoj 
(“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/11, 3a/13), 
iznos “1,60 kn” mijenja se i glasi “2,60 kn”.
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
“Službenom glasniku Grada Omiša”. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 325-01/17-01/13 
Urbroj: 2155/01-01-17-3
Omiš, 18. srpnja 2017. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj 
djelatnosti (“Narodne novine”, broj 36/15) i članka 
30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada 
Omiša”, broj 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko 
vijeće Grada Omiša na 2. sjednici, održanoj 18. 
srpnja 2017. godine, donosi

O D L U K U
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji 

se fi nanciraju iz Proračuna Grada Omiša

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se da će Grad Omiš 
iz svog proračuna fi nancirati troškove preuzimanja i 
prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba 
za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdu-
kcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili 
sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i 
prijevoz umrle osobe na obdukciju). 

Članak 2.

Grad Omiš snosit će troškove preuzimanja i 
prijevoza umrle osobe na obdukciju na temelju 
ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete: 
– da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe na-

laze na području grada Omiša, 
– da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja 

pogrebnik koji s Gradom Omišem ima zaključen 
ugovor o obavljanju tih poslova, 

– da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za 
obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za 
područje grada Omiša, 

– da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku 
usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o 
obavljanju poslova. 

Članak 3.

(1) Grad Omiš zaključit će ugovor o obavljanju 
poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na 

obdukciju s najpovoljnijim ponuditeljem na temelju 
provedenog natječaja za obavljanje tih poslova. 

(2) Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku 
o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi 
Gradonačelnik. 

(3) Natječaj provodi stručno povjerenstvo od 
tri člana koje imenuje Gradonačelnik. 

(4) Tekst Natječaja se objavljuje na web stra-
nici Grada Omiša i na oglasnoj ploči Grada Omiša 
a obavijest o njegovoj objavi u dnevnom listu 
“Slobodna Dalmacija”.

(5) Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se 
ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta popisanih 
člankom 4. ove Odluke, ponudi ukupno najnižu 
cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio na-
tječajne dokumentacije. 

(6) Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može po-
krenuti upravni spor.

(7) Ugovor o povjeravanju poslova preuzima-
nja i prijevoza umrle osobe na obdukciju s izabra-
nim ponuditeljem sklapa Gradonačelnik.

Članak 4.

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili 
fi zičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete: 
– da su upisane u odgovarajući registar za oba-

vljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju 
izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

– da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za oba-
vljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju 
preslikom rješenja, 

– da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zaku-
pu) najmanje jedno odgovarajuće opremljeno i 
tehnički-sanitarno ispravno pogrebno vozilo, a 
što dokazuju preslikom prometne dozvole vozila, 

– da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da 
pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 
sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti 
najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, 
a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih 
i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navo-
de kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima 
pogrebnik raspolaže, 

– da na dan objavljivanja natječaja nemaju nepo-
dmirenih poreznih obveza i obveza za mirovi-
nsko osiguranje starijih od 30 dana, a što doka-
zuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave 
ne starije od 30 dana, 

– da na dan zaključenja natječaja nemaju nepo-
dmirenih obveza prema Gradu Omišu, po bilo 
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kojem osnovu, ne starije od 30 dana (utvrđuje 
povjerenstvo u stručnim službama Grada Omiša), 

– da pogrebnik fi zička osoba ili odgovorna osoba 
u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za 
kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona 
o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvje-
renjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o 
neizricanju prekršajne kazne. 

Članak 5.

(1) Ugovor o povjeravanju poslova preuzima-
nja i prijevoza umrle osobe na obdukciju zaključuje 
se na vrijeme od 4 godine.

(2) Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik 
usluga najpovoljnijeg ponuditelja. 

(3) U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje 
poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u 
slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje 
pogrebničke djelatnosti, Grad Omiš će raskinuti 
ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika 
i prije isteka roka na kojeg je isti zaključen. 

(4) Ugovor se smatra raskinutim istekom roka 
od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o 
raskidu ugovora pogrebniku. 

(5) Istovremeno s raskidom ugovora, grado-
načelnik je dužan pokrenuti i postupak natječaja 
za odabir novog pogrebnika koji će obavljati 
poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na 
obdukciju. 

Članak 6.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza 
obavlja komunalno redarstvo pri Upravnom odjelu 
za komunalno-stambenu djelatnost, uređenje pro-
stora i zaštitu okoliša Grada Omiša. 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana na-
kon dana objave u “Službenom glasniku Grada 
Omiša”.

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/17-01/458
Urbroj: 2155/01-01-17-2
Omiš, 18. srpnja 2017. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 

9/10, 2/13 i 10/13), Odluke Gradonačelnika Grada 
Omiša o uključenju u akciju “Gradovi i općine – 
prijatelji djece” pod KLASA: 550-01/15-01/02, 
URBROJ: 2155/01-02-16-2, od 3. listopada 2016. 
godine i Odluke Gradonačelnika Grada Omiša o 
imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije 
“Gradovi i općine – prijatelji djece” za Grad Omiš, 
pod KLASA: 550-01/15-01/02, URBROJ: 2155/01-
02-16-3, od 3. listopada 2016. godine, Gradsko 
vijeće Grada Omiša na 2. sjednici, održanoj dana 
18. srpnja 2017. godine, donosi 

S T R A T E G I J U
za ostvarivanje prava i potreba djece na 

području grada Omiša za razdoblje 
2017.-2020. godina

UVOD
Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece 

na području grada Omiša za razdoblje 2017. - 2020. 
godina defi nira ulogu tijela lokalne uprave i samo-
uprave, stručnih službi, ustanova, udruga građana, 
roditelja i drugih odraslih u lokalnim programima 
za ostvarivanje prava i potreba djece, te ih obvezuje 
da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete 
potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i 
korisno djelovanje u zajednici. Strategija afi rmira 
holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene 
na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno 
okružje za djecu. 

Temelji za izradu Strategije su Konvencija o 
pravima djece, EU Agenda za prava djece i naci-
onalni strateški dokumenti za promicanje i zaštitu 
prava i interesa djece, a Strategija je temelj za 
izradu godišnjih Akcijskih planova koji daju popis 
aktivnosti koje se provode kroz deset programskih 
područja važnih za život djece:
 1. Programiranje i planiranje za djecu
 2. Financijska sredstva za djecu
 3. Podrška i potpora za djecu
 4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu
 5. Zdravlje djece
 6. Odgoj i obrazovanje djece
 7. Socijalna skrb za djecu
 8. Kultura i šport za djecu
 9. Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu
 10. Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju 

djece
Izrada Strategije za ostvarivanje prava i po-

treba djece na području grada Omiša za razdoblje 
2017.-2020. godina u nadležnosti je Koordinaci-
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jskog odbora akcije “Gradovi i općine – prijatelji 
djece” Grada Omiša (dalje u tekstu: Koordinacijski 
odbor).

1. PROGRAMIRANJE
I PLANIRANJE ZA DJECU

Grad Omiš kontinuirano vrši analizu potreba 
i problema djece radi izrade programa i planova 
mjera za osiguravanje prava i potreba djece u 
lokalnoj zajednici. Odluke o programima i fi na-
ncijskim sredstvima donosi Gradsko vijeće Grada 
Omiša. Programi za djecu u nadležnosti su Upra-
vnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti 
Grada Omiša:
– Program predškolskog odgoja i obrazovanja

Aktivnost 1 – Financiranje redovne djelatnosti 
ustanova predškolskog odgoja na području grada 
Omiša

Aktivnost 2 – Ulaganje u građenje i opremanje 
novih odjeljenja DV Omiš

Aktivnost 3 – Ulaganje u dječja igrališta u 
predškolskim ustanovama
– Program osnovnoškolskog i srednjoškolskog 

obrazovanja 
Aktivnost 1 – briga o djeci osnovnoškolskog 

i srednjoškolskog uzrasta kroz podizanje razine 
standarda obrazovanja održavanjem objekata i 
nabavom opreme za potrebe osnovnoškolskih i 
srednjoškolske ustanove. 

Aktivnost 2 – Izvannastavni programi, uče-
nički i studentski standard, partnerstva u provedbi 
različitih projekata

Aktivnost 3 – Nagrade učenicima osnovnih i 
srednjih škola za postignute rezultate na školskim, 
županijskim i državnim natjecanjima

Aktivnost 6 – Financiranje asistenata u nastavi 
za djecu s posebnim potrebama

Aktivnost 8 – Sufi nanciranje programa sigu-
rnost u školama kroz program obuke djece u pro-
metu na prometnom poligonu u Splitu i program 
Zajedno više možemo – učenici 4. i 5. razreda 
osnovnih škola, prevencija kriminaliteta
– Program socijalne skrbi

Aktivnost 1 – Redovna djelatnost Gradskog 
društva Crvenog križa Omiš

Aktivnost 2 – Nagrade i potpore učenicima 
srednjih škola

Aktivnost 3 – Sufi nanciranje prijevoza učeni-
cima srednjih škola

Aktivnost 4 – Pomoć obiteljima i kućanstvima 
u novcu

Aktivnost 5 – Potpora za podmirenje troškova 
stanovanja

Aktivnost 6 – Potpora za troškove ogrjeva
Aktivnost 7 – Potpore obiteljima hrvatskih 

branitelja
Aktivnost 8 – Potpore za nabavu obaveznih 

školskih udžbenika
Aktivnost 9 – Sufi nanciranje usluga dječjih 

vrtića u posebnim slučajevima
Aktivnost 10 – Potpore obiteljima za novoro-

đeno dijete
Aktivnost 11 – Potpore u naravi obiteljima hrva-

tskih branitelja, jednokratne pomoći, podmirenje 
troškova privremenog smještaja u kriznoj situaciji
– Program Razvoj civilnog društva

Aktivnost 1 – Financiranje udruga u području 
razvoja civilnog društva

Aktivnost 2 – Financiranje udruga u području 
zaštite i promicanja prava i interesa osoba s inva-
liditetom

Aktivnost 3 – Financiranje udruga u području 
zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja

Aktivnost 4 – Financiranje udruga u području 
socijalne skrbi

Aktivnost 5 – Financiranje udruga kroz ustu-
panje gradskih prostora na korištenje bez naknade 
(gradski sportski objekti, igrališta, mjesni domovi)
– Program Razvoj športa

Aktivnost 1 – Financiranje udruga u području 
sporta

Aktivnost 2 – Gradski sportski objekti, spo-
rtska igrališta, dječja igrališta, mjesni domovi koje 
koriste udruge za potrebe provedbe programa – 
održavanje i izgradnja
– Program Promicanje kulture

Aktivnost 1 – Najam prostora za provođenje 
programa OGŠ “Lovro pl. Matačić” i Centra za 
kulturu Omiš

Aktivnost 2 – Redovna djelatnost Narodne 
knjižnice Omiš

Aktivnost 3 – Redovna djelatnost Centra za 
kulturu Omiš

Aktivnost 4 – Financiranje udruga u kulturi
– Program organiziranja i provođenja zaštite i 

spašavanja
Aktivnost 1 – Financiranje Vatrogasne zaje-

dnice i DVD-a u sastavu
Aktivnost 2 – Jedinice prometne mladeži
Grad Omiš planira i osigurava sredstva za 

tekuća i kapitalna ulaganja u sadržaje koji pobo-
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ljšavaju kvalitetu života djece u lokalnoj zajednici; 
održavanje zgrada i objekata za redovno korište-
nje, izgradnju i uređenje dječjih igrališta i dr.

Sukladno proračunskim mogućnostima, u pla-
nove i programe za djecu na razini Grada Omiša 
unose se i prijedlozi koje za poboljšanje kvalitete 
života djece u lokalnoj zajednici iznose sama djeca 
kroz Dječje gradsko vijeće. Na taj način djeca i 
mladi u našem Gradu imaju aktivnu ulogu u kre-
iranju lokalnog programa za djecu. 

2. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DJECU

Iz Proračuna Grada Omiša potrebno je osigu-
rati fi nancijsku potporu: Programu predškolskog 
odgoja , Programu osnovnoškolskog i srednjoško-
lskog obrazovanja, Programu u području kulture, 
Programu u području socijalne skrbi, Programu u 
području sporta i Programu organiziranja i provo-
đenja zaštite i spašavanja.

U Proračunu Grada Omiša osiguravaju se i 
sredstva za tekuća i kapitalna ulaganja u sadržaje 
koji poboljšavaju kvalitetu života djece u lokalnoj 
zajednici, kao što su: održavanje zgrada i objekata 
za redovno korištenje, izgradnja i uređenje dječjih 
igrališta i dr.

Financijska sredstva za projekte udruga čija su 
ciljna skupina djeca, osiguravat će i iz sredstava 
Županijskog i Državnog proračuna, EU fondova i 
drugih donatora, a Grad Omiš će prilikom aplicira-
nja institucijama i organizacijama civilnog društva 
biti podrška u svojstvu partnera.

3. PODRŠKA I POTPORA 
UDRUGAMA ZA DJECU

Na području grada Omiša djeluje niz Udruga 
koje osmišljavaju programske aktivnosti za djecu 
te se fi nanciraju iz Proračuna Grada Omiša, u ne-
koliko područja:

3.1. Djelatnost udruga djece sudionika
 i stradalnika Domovinskog rata

U okviru ove djelatnosti osigurava se podrška 
programima Udruge roditelja poginulih branitelja 
Domovinskog rata i Udruga HVIDR-a koje provode 
programe psihosocijalne i zdravstvene pomoći su-
dionicima Domovinskog rata i članovima njihovih 
obitelji i tako osigurava stručnu pravnu i psiho-
socijalnu pomoć djeci hrvatskih branitelja, djeci 
hrvatskih ratnih vojnih invalida i djeci hrvatskih 
branitelja oboljelih od PTSP-a. 

3.2. Djelatnost tehničke kulture

Na području grada Omiša aktivno djeluje ne-
koliko udruga iz područja tehničke kulture: Foto 

klub Rišpet, Moto klub Gusar, Auto klub Oneum i 
Astronomsko društvo Omiš. Ove udruge provode 
programe odgoja i obrazovanja za tehnička, te-
hnološka te informatička znanja i medijske vještine 
te programe promidžbe znanstvenih i tehničkih 
dostignuća prema djeci i mladima, a organiziraju 
smotre, natjecanja, tečajeve, predavanja i izložbe. 
Grad Omiš osigurava potporu promicanju tehničke 
kulture u populaciji djece i mladih.

3.3. Djelatnost udruga u kulturi

Cilj potpore razvoju civilnog društva u po-
dručju kulture je podizanje kvalitete ponude 
kulturnih sadržaja, stvaranje poticajnog okruženja 
za sve oblike kulturnog stvaralaštva, poticanje 
tradicijske kulture i očuvanja kulturne baštine te 
poticanje kulture mladih. 

Iz Proračuna Grada osiguravaju se potpore 
udrugama iz područja kulture koje svojim akti-
vnostima okupljaju i djecu – Omiš guitar fest, 
Hrvatska udruga likovnih umjetnika, KUD Slime, 
KUU Mosor, ProKultura, KUD “Mile Gojsalić” 
Kostanje, KPU “Omiški gusari”, Likovna koloni-
ja Mimice, HKUD Kostanje, Društvo “Hrvatska 
žena” Omiš, Klapa “Pasika” Kostanje, Društvo 
Poljičana “Sv. Jure” Priko, Udruga za očuvanje 
hrvatskog folklora Omiš, PEU Gata. Uz postojeće 
kapacitete u ovom području djelatnosti civilnog 
društva, poticat će se i nove inicijative, kao što 
se konstantno potiču i pojedinci – autori razne 
kulturne i dječje literature.

3.4. Djelatnost udruga u području zdravstvene 
skrbi i skrbi za obitelj i djecu 

Udruge koje djeluju u ovom području pro-
miču kvalitetu života djece i mladih s posebnim 
potrebama i invaliditetom, promiču jednakost 
svih, provode prevenciju socijalno-patološkog 
ponašanja djece i mladih, promiču važnost zaštite 
mentalnog zdravlja djece i mladih te vrijednosti 
obitelji, a osiguravaju i programe za kvalitetno i 
organizirano provođenje slobodnog vremena djece 
i mladih. Grad Omiš osigurava fi nancijsku potporu 
programima udruga koje se bave potrebama djece: 
Društvo Naša djeca Grada Omiša, Udruga izviđača 
Omiš, Udruga Zamosorje Donji Dolac, Udruga 
antifašista grada Omiša, Udruga djece i roditelja 
djece s posebnim potrebama “Prijatelj”, Udruga 
osoba s invaliditetom Agape Omiš, Gradsko dru-
štvo Crvenog križa Omiš, Klub žena Liječenih na 
dojci Omiš, Dijabetičko društvo Omiš, Centar za 
hagioterapiju Omiš, Hrvatska žena Omiš, Samo-
stan sestara Služavki malog Isusa Omiš. Sukladno 
proširenju organizacija civilnog društva s pro-
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gramskim aktivnostima za djecu, osigurat će se i 
dodatna potpora ovom području rada s djecom.

3.5 Djelatnost udruga u području športa 

Iz Proračuna Grada fi nanciraju se sportski 
klubovi koji djeluju na području grada Omiša, ali 
i oni koji djeluju u susjednim gradovima/općinama 
u kojima djeca s područja grada Omiša također 
treniraju. Klubovi djeluju na različitim sportskim 
područjima kao što su: Nogometni klub Omiš, 
Ženski košarkaški klub Omiš, Košarkaški klub 
Omiš, Vaterpolo klub Omiš, Taekwondo klub 
Gusar, Šahovski klub Omiš, Jedriličarski klub 
Omiš, Judo klub Omiš, Atletski sportski klub 
Omiš, Odbojkaški klub Gusar, Kickboxing klub 
Sv. Jure Gata, RK Hrvatski dragovoljac Dugi Rat, 
RK Orkan Dugi Rat, Plivački maraton Omiš, te 
različita školska sportska društva.

4. DIJETE U SIGURNOM 
I ZDRAVOM GRADU

4.1. Prevencija nasilja

Prevenciju nasilja, zlostavljanja i zanemariva-
nja čine mjere i aktivnosti kojima se stvara sigurno 
i poticajno okruženje, njeguje atmosfera suradnje, 
uvažavanja i konstruktivne komunikacije. Preve-
ntivnim aktivnostima se podiže nivo svijesti djece, 
učenika, roditelja i svih građana za prepoznavanje 
nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Potrebno 
je isticati znanja, vještine i stavove potrebne za 
konstruktivno reagiranje na nasilje te osigurati 
zaštitu djeteta i učenika, roditelja i svih građana 
od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Prevencija nasilja i zlostavljanja ostvaruje se 
u suradnji s drugim nadležnim organima, orga-
nizacijama i službama, a programi za sigurno 
odrastanje djece na području grada Omiša uskla-
đeni su s relevantnim nacionalnim dokumentima 
u području prevencije nasilja:
– Školski preventivni programi u Dječjem vrti-
ću Omiš, Osnovnim školama “Josip Pupačić” 
Omiš, “1. listopada 1942.” Čišla i “Gornja 
Poljica” Srijane;

– Posebni projekti u gradskim odgojno-obrazo-
vnim ustanovama – Dječje gradsko vijeće, 
Projekti “Sto ljudi, sto ćudi” i “Sretno dijete” 
u OŠ “Josip Pupačić” Omiš, CAP projekt (radi-
onice za djecu – prevencija nasilja) u Dječjem 
vrtiću Omiš, projekti zaštite djece od vršnjačkog 
nasilja Centra za socijalnu skrb Omiš;

– Preventivni programi MUP-a i Policijske postaje 
Omiš: Zajedno možemo više – Naglašavanje 

uloge policije u lokalnoj zajednici, prevencija 
nasilja i ovisnosti;

– Programi organizacija civilnog društva (tribine, 
stručni skupovi, predavanja, manifestacija);

– Medijska promocija kulture nenasilja (radio, 
web-portali, tisak).

Preventivne aktivnosti obuhvaćaju:
– stalno stručno usavršavanje;
– raznovrsnu ponudu slobodnih i izvan-nastavnih 

aktivnosti za strukturiranje slobodnog vremena 
učenika i djece;

– različite programe pomoći djeci i učenicima u 
razvijanju socijalnih vještina; 

– aktivna participacija djece u donošenju odluka u 
lokalnoj zajednici; 

– suradnju s drugim institucijama sa ciljem ranog 
identifi ciranja problema, potencijalnih poremeća-
ja u ponašanju i drugih rizika za pojavu nasilja 
i pravovremene pomoći;

– aktiviranje školskog i rekreativnog sporta i sta-
vljanje sportskih kapaciteta ustanova u funkciju 
zdravlja sve djece/učenika u lokalnoj zajednici 
pokretanjem sportskih i rekreativnih manifestaci-
ja i utakmica, igara bez granica, fer-plej turnira 
i sl.);

4.2. Sigurnost djece u prometu

S ciljem senzibilizacije i upozorenja javnosti, a 
osobito vozača, na povećani oprez u prometu radi 
zaštite djece u prometu, na području grada Omiša 
će se u suradnji s MUP-om, odgojno-obrazovnim 
institucijama i udrugama civilnog društva provo-
diti niz prometno-edukativnih aktivnosti – Poštujte 
naše znakove, Rolobiciklijada, Program osposo-
bljavanja za upravljanje biciklom i dr.

Grad Omiš ustrojava i financira prometne 
jedinice mladeži. Utvrđuje se kako prometna si-
tuacija na području grada Omiša zahtjeva dodatni 
angažman policije zbog čega je u funkciji poja-
čane kontrole poštivanja prometnih pravila, ko-
ntrole načina ulaska u gradsku jezgru, reguliranje 
prometa na raskrižjima i to u turističkoj sezoni i 
na početku školske godine učenika osnovne škole. 
Cilj je usavršavanje prometne kulture te upozna-
vanje djece s opasnostima u prometu kojima su 
svakodnevno izložena.

4.3. Komunalna prevencija

Program komunalne prevencije zahtijeva pa-
rtnerstvo, zajedničko planiranje i djelovanje javnih 
službi, gospodarstva i građana radi zaštite sigurno-
sti građana, materijalnih dobara i zajednice u cje-
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lini. Cilj je koordinirano i kontinuirano djelovanje 
na povećanju opće sigurnosti u sklopu nacionalnih 
programa, prevencija i rana intervencija u podru-
čju socijalnopatološkog i neprihvatljivog ponaša-
nja djece i mladih, nadzor nad radom i otvaranjem 
kafi ća/kladionica, pokretanje inicijative u lokalnoj 
zajednici za izmjene zakona ili njihovo dosljedno 
provođenje kako bi se smanjili negativni utjecaji i 
rizici u okruženju, na primjer: izmještanje kafi ća 
i kladionica iz neposrednog okruženja ustanove; 
poštovanje uredbe o zabrani prodaje alkohola, 
duhana, pirotehničkih sredstava i psihoaktivnih 
supstanci maloljetnim osobama i sl.

4.4. Zaštita i unaprjeđenje okoliša 

Zaštita okoliša kao skup odgovarajućih akti-
vnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje oneči-
šćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka 
šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih 
okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka 
štete temelj je eko-svijesti u našem gradu. Promi-
catelji eko-orijentacije na području grada Omiša 
su odgojno-obrazovne ustanove i udruge civilnog 
društva koje dugi niz godina rade na osvještavanju 
ekološkog načina razmišljanja i djelovanja. 

S ciljem stalne brige za zdravi okoliš poticat 
će se aktivnosti djece i odraslih usmjerene na: 
održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i 
drugih prostora za igru i druženje djece u gradu; 
brigu za cvjetne nasade; navikavanje na korištenje 
posuda za otpad; navikavanje na štedljivo pona-
šanje, prikupljanje otpada za reciklažu i dr. kroz 
različite projekte i aktivnosti kao što su: Festival 
planinarstva, Oda Proljeću, Vode zavičaja, More je 
život, GLOBE program, Plava čistka, Mali ekolozi 
za velike nagrade, izvannastavne aktivnosti i akti-
vnost učeničke Zadruge “Rašeljka”; Dan planeta 
Zemlje, Mladi meteorolozi te kroz bogat program 
Udruge Izviđača Omiš.

4.5. Zaštita djece i mladih 
s problemima u ponašanju

Jedna od posebno važnih socijalno osjetljivih 
skupina s kojima Centar radi su i djeca i mladi s 
problemima u ponašanju.

Ishodište za postupanje Centra može biti ra-
zličito:
– po službenoj dužnosti ukoliko je obitelj već u 

tretmanu Centra zbog drugih razloga, te se ti-
jekom postupka utvrdi da su kod djece prisutni 
problemi u ponašanju;

– po zahtjevu roditelja koji je zbog odgojnih pro-
blema zatražio pomoć Centra;

– po prijavama različitih službi koje se bave dje-
com i mladima (škole, zdravstvene ustanove, 
policija, odvjetništva, sudovi);

– po prijavama osoba iz obitelji, susjedstva, čak 
i na temelju anonimnih prijava s dostupnim 
podacima o ugrožavanju djetetovih interesa, 
neprimjerenih postupaka roditelja i problema 
djece.

Po saznanju o problemima u ponašanju djeteta 
postupanje Centra započinje pozivom djetetu i 
roditeljima na razgovor. Tijekom prvog razgovora 
socijalni radnik pribavlja osnovne informacije o 
djetetu, njegovim problemima i poteškoćama u 
obitelji, te se procjenjuju potrebe djeteta i obitelji 
na temelju kojih se poduzimaju daljnje mjere u ci-
lju zaštite dobrobiti i najboljeg interesa djeteta.

U postupku procjenjivanja obavlja se izvid u 
domu u kojem dijete živi i razgovor sa školom, 
obiteljskim liječnikom, specijaliziranim zdravstve-
nim ustanovama i svima onima koji u svakom 
pojedinačnom slučaju mogu pomoći da se stvori 
cjelovita slika o problemima, ali i mogućnostima 
djeteta i njegovih roditelja za prevladavanje na-
stalih problema.

Mjere koje će Centar poduzeti prema njima 
ovise o vrsti i težini utvrđenog problema, životnoj 
dobi, dostignutoj razini emocionalnog i socijalnog 
razvoja, osobinama, navikama i interesima djeteta/
mlade osobe, obrazovnom statusu, ali isto tako i o 
okolnostima sredine u kojoj odrasta s naglaskom 
na odnose u obitelji i odgojne kapacitete rodite-
lja, uvažavajući i prijedloge dijagnostičke obrade 
izvan Centra.

Ovisno o tome, djeca i roditelji mogu biti 
obuhvaćeni savjetodavnim radom stručnjaka Ce-
ntra, mogu se uputiti i nekom od specijaliziranih 
stručnjaka u naprijed navedenim ustanovama ili 
udrugama koje se bave zaštitom djece.

Roditeljima se može izreći upozorenje na 
nedostatke u odgoju uz konkretne prijedloge za 
ispravljanje tih nedostataka.

Ukoliko je roditeljima potrebna duža i konti-
nuirana pomoć u odgoju i stjecanju boljih rodite-
ljskih vještina moguće im je izreći mjeru nadzora 
nad izvršavanjem roditeljske skrbi.

Provođenjem ove mjere stručnjaci koje odredi 
Centar pružaju pomoć i podršku roditeljima i djeci 
u njihovom domu. Osim toga roditelje je moguće 
uputiti u školu za roditelje ili u tretman drugih 
stručnjaka ovisno o poteškoćama koje dijete ili 
obitelj iskazuju.
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Svakom slučaju pristupa se vrlo individualizi-
rano te se za svako dijete i njegovu obitelj izrađuje 
pojedinačni program postupanja.

6. ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE

Odgoj i obrazovanje predškolske djece odvija 
se u Dječjem vrtiću Omiš i Dječjem vrtiću Čarobni 
pianino. Dječji vrtić je javna ustanova osnovana 
poradi skrbi o djeci predškolske dobi, a obavlja i 
druge zadaće utvrđene Zakonom o predškolskom 
odgoju i naobrazbi (“Narodne novine”, broj 10/97). 
Djelatnost u na području grada Omiša obavlja se u 
vrtićima: Potočić, Visibaba, Radost, Pčelica, Galeb, 
Smilje, Trešnjica, Kamenčić i Golubica.

Osnovnoškolsko obrazovanje djece na podru-
čju grada Omiša provodi se u sljedećim osnovnim 
školama: OŠ “Josip Pupačić” Omiš s područnom 
školom u Kučićima, OŠ “1. listopada 1942.” Čišla 
s područnim školama u Kostanjama, Tugarama, 
Dubravi i Gatima, te OŠ “Gornja Poljica” Srijane. 
Uz redovnu nastavu, škole svoje odgojno-obra-
zovne programe provode kroz dodatnu nastavu, 
dopunsku nastavu, izbornu nastavu, izvannastavne 
aktivnosti, terensku nastavu te kroz kulturnu i javnu 
djelatnost. 

Osnovna škola “Josip Pupačić” je po broju 
učenika jedna od najvećih škola u Hrvatskoj, a 
najveća u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nastava 
se u školi održava osim u centralnoj zgradi još na 
tri lokacije od kojih je zgrada “Punta Sole” (mala 
škola) također na poluotoku Punta gdje su smje-
šteni niži razredi. Treća odvojena zgrada u Omišu 
je školska športska dvorana smještena uz centralnu 
zgradu. Četvrta lokacija je područni odjel smješten 
u naselju Kučiće gdje se održava nastava za svih 
osam razreda. Školu pohađa 912 učenika u 49 
razrednih odjela. Radi se u dvije smjene, a u školi 
je zaposleno ukupno 100 djelatnika.

Osnovna škola “1. listopada 1942.” nastavu 
osim u mjestu Čišla, organizira i kroz područne 
škole u naseljima Tugare, Kostanje, Dubrava i Gata, 
a školu zajedno s područnim odjeljenjima pohađa 
310 učenika. Centralnoj školi Čišla gravitiraju 
učenici s najvećeg dijela srednjih Poljica (Smolo-
nje, Seoca, Zvečanje, Ostrvica, Donja Ostrvica). 
Učenici iz Gata, gdje postoji područni odjel za 
prva četiri razreda, u višim razredima pohađaju na-
stavu također u Čišli. U Kostanju postoji područni 
odjel sa svih osam razreda koji pohađaju i djeca 
iz Podgrađa. Učenici iz Tugara i Dubrave, gdje se 
nastava organizira u prva četiri razreda, osnovno-
školsko obrazovanje u višim razredima nastavljaju 
u Srinjinama, odnosno Žrnovnici.

Zbog svog smještaja s velikim upisnim po-
dručjem od oko 140 km2, raspršenosti naselja, 
prometne izoliranosti i nepovoljnih klimatskih 
uvjeta, Osnovna škola “Gornja Poljica” ima status 
- male planinske škole. Uslijed velike emigracije 
radnog stanovništva u priobalni pojas krajem 60-tih 
i 70-tih godina, broj učenika u školama omiške 
zagore naglo opada, a u zadnjih 10-tak godina broj 
učenika se ustalio na 80-tak polaznika. Kako je 
ovo područje karakteristično po svojoj raštrkanosti 
naselja, slaboj prometnoj povezanosti i mikrokli-
matskim uvjetima, 90% učenika je obuhvaćeno 
organiziranim školskim prijevozom – učenika 
putnika. Nastava se održava u jednoj smjeni. Ce-
ntralni školski objekt obuhvaća 1100 m2 interijera 
i oko 4000 m2 eksterijera, a čine ga 8 klasičnih 
učionica, kabineti za informatiku, knjižnica, 
zbornica, uredi za administraciju, uredni sanitarni 
čvorovi, atrij, prilagođena dvorana za TZK, vla-
stito grijanje na tekuće gorivo, sportski poligon i 
školski park. Estetsko uređenje i funkcionalnost 
prostora zadovoljavaju sve potrebne kriterije, a 
dopunom knjižnog fonda školske knjižnice novim 
naslovima, nabavkom novijih nastavnih pomagala 
i većim redovnim fi nancijskim sredstvima škole, 
u potpunosti se i postepeno zadovoljavaju svi 
kriteriji suvremenog nastavnog procesa.

Osnovno i predškolsko glazbeno obrazovanje 
osigurava se kroz program Osnovne glazbene 
škole “Lovro pl. Matačić” Omiš. Predškolsko 
glazbeno obrazovanje provodi se kroz početnički 
solfeggio i radionice glazbenog vrtića, a osno-
vnoškolsko obrazovanje kroz individualnu nastavu 
glavnog predmeta – instrumenta, solfeggija, zbor i 
orkestar. Osnovna glazbena škola ima i odjeljenje 
u mjestu Kostanje za djecu u omiškoj zagori koja 
su udaljena od gradskog centra. Srednjoškolsko 
obrazovanje osigurava se kroz Srednju školu “Jure 
Kaštelan”.

7. SOCIJALNA SKRB ZA DJECU

Centar za socijalnu skrb Omiš provodi brojne, 
zakonom propisane aktivnosti u skrbi za djecu po-
čevši od novčanih naknada obiteljima koje žive u 
nepovoljnim socijalno-ekonomskim prilikama.

Iako na našem području nije udomiteljstvo sa-
živilo kao tradicionalan oblik skrbi, ipak imamo ne-
koliko udomiteljskih obitelji koji brinu o djeci bez 
adekvatne roditeljske skrbi. Posvojenje je najtrajniji 
oblik skrbi za djecu bez roditelja te je u nadležnosti 
Centra za socijalnu skrb kao i skrbništvo za djecu 
čiji su roditelju umrli, nestali i ili su onemogućeni 
u izvršavanju roditeljske skrbi.
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Centar sukladno svojim zakonskim ovlastima 
provodi i odgojne mjere izrečene maloljetnicima 
ili mlađim punoljetnicima počiniteljima kaznenih 
djela i prekršaja. U obiteljima u kojima je sigu-
rnost ili pravilan razvoj djece ugrožen, roditeljima 
se pruža podrška kroz mjere obiteljsko-pravne 
zaštite počevši od savjetovanja, stručne pomoći i 
podrške ili u najtežim situacijama, djeci sigurnost 
odrastanja omogućavamo smještajem u dom ili 
udomiteljsku obitelj. Provodi se i postupak obave-
znog savjetovanja roditelja prije postupka razvoda 
braka koji ima za cilj da se roditelji dogovore na 
koji način će sam postupak za dijete biti najbe-
zbolniji odnosno na koji način će osigurati kon-
tinuitet u zajedničkoj skrbi za djecu.U obiteljima 
gdje je prisutno nasilje na štetu malodobne djece 
Centar se aktivno uključuje u skrb za djecu.

U suradnji s Domom za djecu “Maestral” 
provodi se projekt mobilnih timova koji osigu-
ravaju mjeru savjetovanja obiteljima u riziku od 
zanemarivanja i zlostavljanja djece. Projekt je 
nova socijalna usluga na našem području.

U suradnji s osnovnom školom kao preve-
ntivnu aktivnost, održavaju se predavanja na temu 
zanemarivanja, zlostavljanja djece s ciljem ranog 
prepoznavanja simptoma i pružanja pravovremene 
pomoći i podrške.

Centar već treću godinu kroz radionice osi-
gurava potrebnu podršku grupi roditelja Udruge 
roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama 
“Prijatelj” Omiš. Također, u suradnji sa školama, 
planira se započeti s radionicama za roditelje 
kojima je cilj jačanje roditeljskih kompetencija i 
razvijanje roditeljskih vještina.

Posljednje dvije godine Centar je provodio 
projekt Moje prvo ljetovanje kroz kojeg je za 22 
obitelji s djecom koji su korisnici sustava socijalne 
skrbi, a čija djeca nisu nikada bila na ljetovanju, 
osigurano tjedan dana potpuno besplatnog boravka 
na moru. Projekt je proveden uz podršku lokalne 
zajednice te drugih partnera (od trgovačkih lanaca 
do vlasnika restorana i dr.), turističkih zajednica 
koji su se uključili u provedbu projekta. Iako 
korisnici projekta nisu obitelji s našeg područja 
isti je proveden uz veliku podršku šire lokalne 
zajednice.

8. KULTURA I ŠPORT ZA DJECU

8.1. Kulturni sadržaji za djecu

Kvalitetne kulturne sadržaje za djecu na po-
dručju grada Omiša organiziraju: Centar za kulturu 
Omiš, Dječji vrtić Omiš, osnovne i srednje škole, 
Osnovna glazbena škola, Narodna knjižnica Grada 

Omiša, Gradski muzej Grada Omiša, Turistička 
zajednica Grada Omiša, Omiš guitar fest, Hr-
vatska udruga likovnih umjetnika, KUD Slime, 
KUU Mosor, ProKultura, KUD “Mile Gojsalić”, 
KPU “Omiški gusari”, Likovna kolonija “Mimi-
ce”, HKUD “Kostanje”, Društvo “Hrvatska žena” 
Omiš, Klapa “Pasika” Kostanje Društvo poljičana 
“Sv. Jure” Priko, Udruga za očuvanje hrvatskog 
folklora, PEU Gata te pojedinci – autori knjiga 
za djecu. Tijekom cijele godine navedene udruge 
na području grada Omiša organiziraju različite 
kulturne manifestacije za djecu i s djecom – pri-
redbe, izložbe, koncerti, kino-projekcije, kazališne 
predstave i dr. Djeca su uključena u kulturno-
umjetničke programe kojima se obilježavaju važni 
datumi u godini.

Uz kutak za djecu Narodne knjižnice Omiš, 
svaka osnovna i srednja škola ima školsku knji-
žnicu s fondom knjiga koji se stalno nadopunjuje, 
a školske knjižnice su informacijsko i medijsko 
središte škole i središnjice svih školskih odgojno-
obrazovnih sadržaja, javnih kulturnih događaja 
i svekolikih stvaralačkih mogućnosti – uvijek 
otvorene prema širem okružju.

8.2. Športski programi za djecu 

Javne potrebe u športu za koje se sredstva osi-
guravaju iz Proračuna Grada Omiša jesu aktivnosti 
udruga i klubova s ciljem poticanja i promicanja 
športa, afi rmacije zdravog načina života i kvalite-
tnog i organiziranog provođenja slobodnog vreme-
na djece i mladih, poticanja športskih dostignuća 
i zdravog natjecateljskog duha kod djece i mladih 
te organiziranja športskih manifestacija, razvojnih 
projekata i elaborata u funkciji razvoja športa. 
Kroz javne potrebe u športu za koje se sredstva 
osiguravaju iz Proračuna Grada Omiša jesu akti-
vnosti sljedećih udruga i klubova: Nogometni 
klub “Omiš”, Ženski košarkaški klub “Omiš”, 
Košarkaški klub “Omiš”, Vaterpolo klub Omiš, 
Taekwondo klub “Gusar”, Šahovski klub “Omiš”, 
Jedriličarski klub “Omiš”, Judo klub “Omiš”, 
Atletski sportski klub “Omiš”, Odbojkaški klub 
“Gusar”, Kickboxing klub “Sv. Jure” Gata, RK 
“Hrvatski dragovoljac” Dugi Rat, RK “Orkan” 
Dugi Rat, Plivački maraton “Omiš”, Školska 
sportska društva, Astronomsko društvo “Omiš”. 
Djeca predškolskog uzrasta kroz športske progra-
me Dječjeg vrtića Omiš sudjeluju u humanitarnim 
utrkama, biciklijadi, olimpijadi dječjih vrtića, orga-
niziranim šetnjama. U osnovnim školama djeca 
imaju mogućnost bavljenja šahom, planinarenjem, 
atletikom, badmintonom, košarkom, odbojkom, 
rukometom, mažoretkinjama, nogometom, a za 
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djecu izvan područja samog grada, organiziran je 
i prijevoz za dolaske na trening.

9. SLOBODNO VRIJEME 
I REKREACIJA ZA DJECU

Grad Omiš za provedbu programskih sadr-
žaja djece u slobodnom vremenu ima tehničko-
prostorne kapacitete kao što su: dječja igrališta, 
vanjske športske terene, športsku dvoranu, vanjsku 
pozornicu, školsko dvorište i druge odgovarajuće 
prostore. Ustanove i organizacije civilnog društva 
kreiraju programe koji potiču djecu na socijali-
zaciju, širenje znanja, stvaralačko izražavanje i 
djelovanje, aktivni odmor i razonodu. Dostignuća 
djece u slobodnom vremenu prate se i promiču 
putem svih lokalnih medija. 

Dječji vrtić Omiš i Dječji vrtić Čarobni pi-
anino pripremaju radionice i igraonice za djecu 
te sudjeluju u aktivnostima koje provode ostale 
ustanove i organizacije civilnog društva. Izvan-
nastavne i izvanškolske aktivnosti odgojno-obra-
zovnih ustanova na području grada Omiša pružaju 
mogućnost samopotvrđivanja djece u raznim 
područjima.

 U omiškoj Osnovnoj školi “Josip Pupačić” 
učenicima su na raspolaganju: Astronomija, Ge-
ohorizonti, GLOBE, Mali ekolozi za velike na-
grade, Mirotvorac, Moj zavičaj u prošlosti, Strip, 
Školska radioskupina MI... U osnovnoj školi “1. 
listopada 1942.” učenicima su na raspolaganju: 
Zaboravljene igre, Multi grupa, Mali znanstvenici, 
Poljička grupa, Volonterski klub, Medijska kultura, 
Promet, Moje mjesto, Mladi meteorolozi.

Programe za organizirano i kvalitetno pro-
vođenje slobodnog vremena djece na području 
grada Omiša, osim odgojno-obrazovnih ustanova, 
osiguravaju i gradske ustanove – Narodna knji-
žnica Omiš, Gradski muzej Omiš, Dječje gradsko 
vijeće, kao i sportski klubovi te brojne organiza-
cije civilnog društva – Gradsko društvo Crvenog 
križa Omiš, Društvo Naša djeca Grada Omiša, 
Udruga osoba s invaliditetom Agape, Udruga 
roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama 
“Prijatelj”, Planinarsko društvo Imber, Policijska 
postaja Omiš, Centar za kulturu Omiš, Udruga 
Izviđača Omiš, Turistička zajednica Grada Omiša, 
Planinarsko ekološka udruga Gata, mnogobrojna 
kulturno umjetnička društva.

10. PODRŠKA I POMOĆ RODITELJIMA
 U SKRBI I ODGOJU DJECE

Grad Omiš osigurava kapacitete za multidisci-
plinarnu pomoć i podršku u izgradnji kvalitetnog 

i odgovornog roditeljstva i to kroz odgojno-obra-
zovni i zdravstveni sustav, sustav socijalne skrbi 
te projekte civilnog sektora. Stručnu pomoć i po-
dršku budućim roditeljima provodi liječnik spec. 
ginekologije kroz edukativno-savjetodavne teme o 
trudnoći, porođaju i babinju, novorođenčadi, ulozi 
patronažne sestre u njezi majke i novorođenčeta, o 
dojenju, psihološkim aspektima roditeljstva.

U slučajevima maloljetničkih trudnoća i po-
roda na području grada Omiša brine Centar za 
socijalnu skrb za suočavanje sa stresnom spo-
znajom o maloljetničkoj trudnoći te s ciljem 
edukacije mladih roditelja za aktivno i odgovorno 
roditeljstvo kroz ponudu sadržaja koji im omogu-
ćavaju stjecanje spoznaja o važnosti izgradnje i 
njegovanja zdravih partnerskih odnosa, kvalitetne 
komunikacije u obitelji i djelotvornih roditeljskih 
stilova. 

Roditeljima predškolske djece kvalitetna po-
moć i podrška u jačanju roditeljskih kompetencija 
dostupna je kroz redovnu djelatnost Dječjeg vrti-
ća Omiš. Posebna se pažnja pridaje roditeljima 
budućih prvašića, kroz proširenje stručnih usluga 
informiranja, edukacije, razvoja vještina putem 
radionica, podrške i savjetovanja po modelu ko-
nzultantske pomoći vanjskih suradnika iz institu-
cija zdravstva i organizacija civilnog društva. 

Osnovne i srednja škola na području grada 
Omiša suradnju s roditeljima osiguravaju kroz 
individualne informacije, roditeljske sastanke, 
predavanja, tribine te informiranja putem pa-
noa za roditelje. Osnovna područja edukacije i 
stručne podrške roditeljima: jačanje roditeljskih 
kompetencija za osjetljive faze psihosocijalnog 
razvoja djece; rizični i zaštitni obiteljski faktori 
u poremećajima ponašanja djece; uloga obitelji u 
prevenciji ovisnosti i nasilja kod djece; djelotvorni 
roditeljski stilovi i dr. Roditelji su angažirani i u 
Vijeću roditelja koje djeluje pri svakoj školi. U 
odgojno-obrazovni proces integrira se i sudjelo-
vanje vanjskih suradnika kao što su: Zavod za 
javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije, 
Centar za socijalnu skrb, Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, 
Policijska postaja Omiš, Gradsko društvo Crvenog 
križa Omiš, stručne civilne udruge.

Za roditelje djece s posebnim potrebama i/
ili zdravstvenim problemima podrška i edukacija 
omogućeni su kroz programe organizacija civilnog 
društva. 

11. PROVEDBA STRATEGIJE

Za svaku proračunsku godinu, Gradsko vije-
će Grada Omiša donosi Akcijski plan provedbe 
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Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na 
području grada Omiša za razdoblje 2017. - 2020. 
godina u okviru akcije “Grad Omiš – prijatelj 
djece”, sa svrhom operativne provedbe Strategi-
je na godišnjoj razini. U skladu s programskim 
područjima Strategije, Akcijski plan definirati 
će nositelje aktivnosti, vrste aktivnosti, vrijeme 
provedbe, sudionike aktivnosti te fi nancijski okvir 
za provedbu aktivnosti. Tijelo nadležno za izradu 
Akcijskog plana, praćenje njegove provedbe, ana-
lizu postignutih rezultata, te iznalaženje rješenja za 
otklanjanje uočenih teškoća u provedbi Akcijskog 
plana je Koordinacijski odbor. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 550-01/17-01/18
Ur.broj: 2155/01-01-17-15
Omiš, 18. srpnja 2017. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Odluke Gradonačelnika Grada 
Omiša o uključenju u akciju “Gradovi i općine – 
prijatelji djece” pod KLASA: 550-01/15-01/02, 
URBROJ: 2155/01-02-16-2, od 03. listopada 2016. 
godine i Strategije za ostvarivanje prava i potre-
ba djece na području grada Omiša za razdoblje 
2017.-2020. godine pod KLASA: 550-01/17-01/18 
URBROJ: 2155/01-01-17-14 od 18. srpnja 2017. 

godine, Gradsko vijeće Grada Omiša na 2. sjednici, 
održanoj dana 18. srpnja 2017. godine, donosi 

A K C I J S K I  P L A N 
provedbe Strategije za ostvarivanje prava i 

potreba djece na području grada Omiša 
za razdoblje 2017. - 2020. godine 

u okviru akcije “Grad Omiš – prijatelj djece” 
za 2017. godinu

Članak 1.

Programska područja akcijskog plana provedbe 
Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na 
području grada Omiša za razdoblje 2017. - 2020. 
godina u okviru akcije “Grad Omiš – prijatelj dje-
ce” za 2017. godinu jesu:
 1. Program i plan za izvedbu akcije,
 2. Namjenska novčana sredstva, 
 3. Podrška i pomoć udrugama za djecu,
 4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu,
 5. Zdravlje djece, 
 6. Odgoj i obrazovanje, 
 7. Socijalna skrb, 
 8. Kultura i šport, 
 9. Slobodno vrijeme i rekreacija djece, 
 10. Podrška i pomoć roditeljima u odgoju. 

Članak 2.

Utvrđuje se Akcijski plan provedbe Strategije 
za ostvarivanje prava i potreba djece na području 
grada Omiša za razdoblje 2017. - 2020. godina 
u okviru akcije “Grad Omiš – prijatelj djece” za 
2017. godinu, kako slijedi: 

Nositelj aktivnosti: DRUŠTVO NAŠA DJECA GRADA OMIŠA

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 OŽUJAK Kreativne radionice Slobodno vrijeme i Učenici od 1. do 8. 
 - PROSINAC  i rekreacija razreda i roditelji
  Zajedno recimo ne – Dijete u sigurnom Učenici od 1. do 8. 
  projekt prevencije nasilja  i zdravom gradu razreda i roditelji 
  nad i među djecom       
  i mladima
 TRAVANJ Prodajna izložba Financijska sredstva  Djeca svih odgojnih 
  za djecu  skupina, roditelji,  
    građani
 SVIBANJ Rolobiciklijada Slobodno vrijeme  Učenici od 1. do 8. 
   i rekreacija; Dijete u  razreda i roditelji 
   sigurnom i zdravom      
   gradu 
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Vrijeme održavanja

Vrijeme održavanja

Vrijeme održavanja

Aktivnosti

Aktivnosti

Aktivnosti

Programsko područje

Programsko područje

Programsko područje

Sudionici

Sudionici

Sudionici

  Naj dječje djelo Financijska sredstva  Učenici od 1. do 8. 
   za djecu; Odgoj i  razreda i roditelji 
   obrazovanje djece 
  Dan otvorenih vrata  Slobodno vrijeme  Djeca svih odgojnih  
  Udruge i rekreacija; Podrška  skupina, roditelji, 
   i pomoć roditeljima  građani   
   u skrbi i odgoju djece 
  Budi neovisan Dijete u sigurnom  Djeca svih odgojnih  
   i zdravom gradu skupina, roditelji, 
    građani
 LISTOPAD Dan igara Slobodno vrijeme  Djeca svih odgojnih  
   i rekreacija skupina, roditelji,  
    građani
  Dječji tjedan Programiranje  Djeca svih odgojnih 
   i planiranje za djecu skupina, roditelji,  
    građani
 PROSINAC Dječji advent Slobodno vrijeme  Djeca svih odgojnih 
   i rekreacija skupina, roditelji,  
    građani

Nositelj aktivnosti: UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM “AGAPE”

 SVIBANJ Druženje osoba  Slobodno vrijeme Djeca svih odgojnih 
  s invaliditetom –  i rekreacija djece skupina, roditelji, 
  “Narodnim običajima   građani   
  preko prepreka” 
 RUJAN-LIPANJ Pomoćnici u nastavi Odgoj i obrazovanje Učenici

Nositelj aktivnosti:  UDRUGA RODITELJA DJECE I ODRASLIH S POSEBNIM POTREBAMA 
“PRIJATELJ” – OMIŠ

 SVIBANJ “Družimo se s malima   Slobodno vrijeme Korisnici, članovi  
  da bi znali biti veliki” korisnika i rekreacija volonteri, donatori  
    i prijatelji
 SIJEČANJ  Poludnevni boravak Slobodno vrijeme Korisnici, djeca  
 - PROSINAC i druženje petkom korisnika i rekreacija od 6. do 8. razreda  
   Socijalna skrb i mladi, volonteri
 05. PROSINCA Međunarodni dan  Slobodno vrijeme Korisnici, djelatnici 
  volontera korisnika i rekreacija i volonteri
 03. PROSINCA Međunarodni dan osoba  Slobodno vrijeme Korisnici, članovi,  
  s invaliditetom korisnika i rekreacija volonteri, donatori,  
    sugrađani i prijatelji
 SIJEČANJ  Pružanje psihosocijalne po- Socijalna skrb Roditelji djece s 
 - PROSINAC moći i podrške, savjetovanja  posebnim potrebama 
  i pomaganja roditeljima pri        
  prevladavanju obiteljskih       
  teškoća i snalaženja u        
  novonastalim okolnostima. 
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

Nositelj aktivnosti:  PLANINARSKO DRUŠTVO IMBER

 OŽUJAK 5. IMBERTREK Slobodno vrijeme  Učenici do 8. razreda 
   i rekreacija u pratnji roditelja
 TRAVANJ ODA PROLJEĆU Slobodno vrijeme  Učenici do 8. razreda 
   i rekreacija u pratnji roditelja
 SVIBANJ FESTIVAL  Slobodno vrijeme Učenici do 8. razreda 
  PLANINARSTVA i rekreacija, Dijete u  u pratnji roditelja 
   sigurnom i zdravom  i/ili učitelja  
   gradu 

Nositelj aktivnosti:  POLICIJSKA POSTAJA OMIŠ

Vrijeme održavanja

Vrijeme održavanja

Aktivnosti

Aktivnosti

Programsko područje

Programsko područje

Sudionici

Sudionici

 LISTOPAD  Zdrav za pet Zdravlje djece Djeca osnovnoškolskog  
 - SVIBANJ   i srednjoškolskog  
    uzrasta
 LISTOPAD  Zajedno više možemo Dijete u sigurnom  Djeca 4. i 5. razreda,  
 - SVIBANJ  i zdravom gradu,  roditelji   
   Zdravlje djece 
 RUJAN Poštujte naše znakove Dijete u sigurnom  Djeca osnovnoškolskog 
   i zdravom gradu uzrasta, posebno 
    polaznici 1. razreda

Nositelj aktivnosti:  OSNOVNA ŠKOLA “JOSIP PUPAČIĆ” OMIŠ

 RUJAN Priredba za svečani   – učiteljice i učenici od 
  doček prvaša   1. - 4. razreda

 LISTOPAD Priredba za Dan Kultura i šport – svi aktivi  
  neovisnosti  – učenici od 1. - 8. 
     razreda

  Mjesec hrvatske knjige Odgoj i obrazovanje – knjižničarke i  
   Kultura  novinarska grupa

  Biblija knjiga nad  Kultura – vjeroučitelji, knjižni- 
  knjigama   čari, učitelji hrvatskog  
     jezika i učenici  
     od 5. - 8. razreda

  Milijun djece moli  Kultura – vjeroučitelji, učitelji 
  zajedno   i učenici od 1. - 8.  
     razreda

  Afričko kumstvo Program i plan za  – vjeroučitelji, učenici 
   izvedbu akcije  6.-ih razreda   
   Namjenska novčana   i članovi Karitativne 
   sredstva  skupine

  Misijska nedjelja Program i plan  – vjeroučitelji, učenici 
   za izvedbu akcije  6.-ih razreda   
   Namjenska novčana   i članovi Karitativne 
   sredstva  skupine
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 STUDENI Priredba povodom Dana  Kultura i šport – učitelji i učenici 
  sjećanja na Vukovar Odgoj i obrazovanje  od 1. - 8. razreda

  Večer duhovne poezije Kultura – učitelji glazbene 
   Odgoj i obrazovanje  kulture, hrvatskog  
     jezika, likovne  
     kulture i vjeronauka 
    – učenici 7.-ih razreda

 SIJEČANJ Natjecanje iz matematike Kultura i šport – aktiv matematike i 
   Odgoj i obrazovanje  i učiteljice 3.-ih i  
     4.-ih razreda

 VELJAČA Dan sv. Valentina Odgoj i obrazovanje – učitelji glazbene  
     kulture i hrvatskog  
     jezika

  Dani hrvatskog jezika Kultura – učenici od 5. - 8.  
     razreda

  Biblijsko proroštvo Kultura – vjeroučitelji i učenici  
     7.-ih razreda

 OŽUJAK Program osposobljavanja  Kultura i šport – učiteljice 4.-ih razreda,  
  za upravljanje biciklom Slobodno vrijeme   prometni policajac 
   i rekreacija djece  i HAK

  Tjedan mozga Zdravlje djece – predavači s medici- 
     nskog fakulteta, aktiv  
     biologije i kemije,  
     učenici od 5. - 8.  
     razreda
  Vode u zavičaju Zdravlje djece – učiteljice i učenici  
     3.-ih razreda
  Međunarodno matematičko  Odgoj i obrazovanje – učitelji matematike,  
  natjecanje “Klokan”   učiteljice i učenici  
     od 2. - 8. razreda
  Svjetski dan matematike Odgoj i obrazovanje – učitelji matematike  
     i informatike
  Školski maskenbal Slobodno vrijeme  – ravnateljica, aktivi  
   i rekreacija  i učenici

 TRAVANJ Festival znanosti Slobodno vrijeme  – GLOBE grupa 
   i rekreacija djece 

  Marijini obroci Namjenska novčana  – K.Mrčelić i učenici 
   sredstva  od 1. - 4. razreda

 SVIBANJ Međunarodni projekt  Odgoj i obrazovanje – učitelji J. Čudić  
  “Erazmus +” Kultura i šport  Zrnić i S. Pešić

  Dječji festival Slobodno vrijeme  – učitelji glazbene 
   i rekreacija djece  kulture

  More je živo Program i plan      
   za izvedbu akcije     
   Zdravlje djece



Utorak, 18. srpnja 2017. SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 17

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

  Razmjena učenika  Kultura i šport – ravnatelji, roditelji,  
  (Duisburg - Omiš) Slobodno vrijeme   nastavnici, lokalna 
   i rekreacija djece  zajednica i učenici

  Tjedan Josipa Pupačića Kultura i šport – učitelji i učenici 
   Slobodno vrijeme   od 1. - 8. razreda 
   i rekreacija djece     
   Odgoj i obrazovanje 

  Likovni literarni natječaj  Kultura – knjižničarke, aktiv  
  “Dobrojutro more” Odgoj i obrazovanje  razredne nastave, 
   Slobodno vrijeme   hrvatskog jezika 
   i rekreacija  i likovne kulture i 
     učenici od 1. - 8.  
     razreda

  Učenici čitaju učenicima Kultura – knjižničarke, aktiv 
    Slobodno vrijeme   hrvatskog jezika 
   i rekreacija  i razredne nastave

  Festival matematike Odgoj i obrazovanje  – učitelji matematike 
   Kultura i šport  i učiteljice 3.-ih i  
     4.-ih razreda

  Omiški gusari Kultura i šport – učitelj S.Kovačić 
   Slobodno vrijeme      
   i rekreacija

  Prijatelji malog Isusa Program i plan za  – čs.M.Terezija Pervan 
   izvedbu akcije  i učenici 3. razreda

  Zidne novine Kultura i šport – vjeroučiteljica  
     K.Mrčelić i učenici  
     od 1. - 4. razreda

  Zdravlje je moj odabir Zdravlje djece – razrednici, stručna  
     služba, školska  
     liječnica

  Elektroničko nasilje Odgoj i obrazovanje – učiteljice I.Zemunik, 
    Zdravo dijete  Z.Vukasović,  
   Podrška i pomoć   A.Plepel i učenici 
   roditeljima u odgoju  od 2. - 8. razreda

  ETHIKA Program i plan  udruga Mala fi lozofi ja
   za izvedbu akcije i učitelji M.Milina,  
   Slobodno vrijeme A.Mimica, Ž.Kovačić, 
   i rekreacija djece S.Jurjević, M.Juraga,  
    I.Štrbac, Lj.Bogdanović,  
    S.Kovačić, I.Štrbac  
    i učenici od 1. - 8.  
    razreda

  Sto ljudi, sto ćudi Program i plan  – savez DND, učitelji:
   za izvedbu akcije  M.Šarac, M.Fistanić,  
     J.Nejašmić,   
     šk. psiholog Ž.Kozić
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

  Sretno dijete  Program i plan  – Forum za slobodu  
   za izvedbu akcije  odgoja, stručna slu- 
     žba, razrednici i  
     učenici 5.-ih i 6.-ih  
     razreda
    – ravnateljica, stručna  
     služba, učitelji  
     i razrednici  
    – učitelji, razrednici,  
     stručna služba i šk.  
     liječnica, učenici  
     od 1. - 8. razreda

  Suradnja s roditeljima Podrška i pomoć  – učitelji, razrednici i  
   roditeljima u odgoju  učenici od 1. - 8.  
     razreda

  Zdravstveni odgoj Zdravlje djece

  Građanski odgoj  Kultura i šport – učitelji i učenici   
  i obrazovanje Plan i program   od 1. - 8. razreda 
   provedbe akcije     
   Podrška i pomoć      
   udrugama za djecu 

 LIPANJ Izvanškolska aktivnost – Kultura i šport – učitelj TZK   
  Obuka neplivača Zdravlje djece  S.Kuvačić i djeca 
   Slobodno vrijeme      
   i rekreacija djece  

 TIJEKOM        
 CIJELE GODINE Astronomija  Slobodno vrijeme – učitelj T. Sorić 
   i rekreacija djece – učenici od 5. - 8.  
  Geohorizonti   razreda  
    – učiteljica H. Čović

  GLOBE Program i plan za  – učitelji T. Banović, 
   izvedbu akcije  I.Štrbac i   
     D. Skopljak  
    – učenici od 6. - 8.  
     razreda

  Himna škole  – učitelji hrvatskog  
     jezika, glazbene  
     kulture, knjižničari

    – nadareni učenici za  
     literarno i glazbeno  
     izražavanje

  Mali ekolozi za velike  Dijete u sigurnom i – udruga “Bioteka” 
  nagrade zdravom gradu  – aktivi biologije,  
   Zdravlje djece  kemije i geografi je 
   Slobodno vrijeme  – zainteresirani učenici 
   i rekreacija djece 
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

  Projekt „Mirotvorac“ Dijete u sigurnom  – humanitarna  
   i zdravom gradu   neprofi tna udruga  
     “Auxillium”  
    – učenici 7.-ih i 8.-ih  
     razreda

  Moj zavičaj u prošlosti Kultura – učiteljice i učenici  
     3.-ih razreda

  Edukacija djece  Zdravlje djece – učitelji T.Banović i  
  u oživljavanju    I.Zemunik  
  (kardiopulmonalnoj       
  reanimaciji)  

  Strip  – knjižničarke   
     i učiteljice razredne  
     nastave i likovne  
     kulture

  Školska radioskupina – Mi Slobodno vrijeme  – učenici, članovi 
   i rekreacija djece  radijske skupine 
   Odgoj i obrazovanje   od 5. - 8. razreda 
    – voditelji V.Didović,  
     M.Juraga i D.Trogrlić

  Večer poezije na  Kultura i šport – aktiv stranih jezika  
  stranom jeziku Slobodno vrijeme   i učenici  
   i rekreacija djece 

  Ljepota kristalnih ploha Slobodno vrijeme  – učitelji kemije i 
   i rekreacija djece  zainteresirani učenici  
     7.-ih i 8.-ih razreda

  Jezična kultura Odgoj i obrazovanje – učitelji hrvatskog 
   Kultura  jezika i odabrani  
     razredni odjeli od  
     1. - 8. razreda  
     s razrednicima

  Kamenje govori Kultura – vjeroučitelji, učitelji 
     povijesti, engleskog  
     jezika i učenici

  Brojne terenske  Odgoj i obrazovanje – učitelji i učenici od  
  i izvanučionične nastave Kultura i šport  1. - 8. razreda

  Školski sportski  Plan i program za – učitelji i učenici od  
  klub “Gusar” izvedbu akcije  1. - 8. razreda 
  – školska natjecanja Namjenska novčana     
   sredstva 
   Odgoj i obrazovanje
   Kultura     
   Slobodno vrijeme      
   i rekreacija djece     
   Zdravlje djece 
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

Nositelj aktivnosti: DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

Izvannastavne aktivnosti 
(bajkoljupci, bontončić, 
dramsko-recitatorske gru-
pe, mali kreativci, likovna 
grupa, mala fi lozofi ja, ri-
tmika, biblijska skupina, 
fotoskupina, dječja školska 
klapa “Bepo”, karitativna 
skupina, mažoretkinje, 
mladi povjesničari, novi-
narska skupina, planinare-
nje, raketno modelarstvo, 
rolanje, školski zbor, mali 
knjižničari, vjeronaučna 
olimpijada, prometna sku-
pina, robotika)

Kultura i šport
Slobodno vrijeme 
i rekreacija djece
Zdravlje djece

– učitelji i učenici 
  od 1. - 8. razreda

Učenička zadruga 
“Rašeljka” 
– cvjećarsko ekološka 
 akcija 
– informatičko-turistička 
 sekcija 
– slikarsko-kiparska  
 sekcija

Kultura i šport 
Slobodno vrijeme 
i rekreacija djece

– voditeljica I. Zemu-
nik, članovi iz Vijeća 
učitelja koji se uklju-
čuju u rad, vanjski su-
radnici - roditelji, sudi-
onici GLOBE projekta 
i zadrugari - učenici

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 SIJEČANJ CAP (radionice za djecu Dijete u sigurnom Sve odgojne skupine  
 - OŽUJAK 2017. - prevencija nasilja) i zdravom gradu (dobna skupina:  
    predškolci)

 OŽUJAK 2017. Dječji maskenbal Slobodno vrijeme  Sve odgojne skupine  
   i rekreacija 

 OŽUJAK 2017. Tjedan mozga Odgoj i obrazovanje  Odgojne skupine prema  
   djece prema dogovoru s  
    psihologom i zdra- 
    vstvenom voditeljicom

 SVIBANJ 2017. Dječja Olimpijada Slobodno vrijeme  Sve odgojne skupine 
   i rekreacija (predškolci)

 SVIBANJ 2017. Otvoreni dani vrtića Slobodno vrijeme  Sve odgojne skupine 
   i rekreacija 

 LIPANJ 2017 Odgojni projekti Podrška i pomoć  Sve odgojne skupine 
  – izložba roditeljima u skrbi      
   i odgoju djece 

 STUDENI 2017. Radionice za roditelje  Podrška i pomoć Roditelji djece iz svih  
  “Rastimo zajedno” roditeljima u skrbi  odgojnih skupina i 
   i odgoju djece roditelji čija djeca ne  
    pohađaju vrtić
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 PROSINAC Adventski blagdani Slobodno vrijeme  Sve odgojne skupine 
   i rekreacija 

 STUDENI Stručno-znanstveni skup Odgoj i obrazovanje Odgojno-obrazovni
  na nivou Splitsko-dalma-  djelatnici 
  tinske županije pod nazi-
  vom “Mirisi djetinjstva”
  - 23. Dani ranog i       
  predškolskog odgoja 

 OŽUJAK/SVIBANJ Obilježavanje  Odgoj i obrazovanje, Djeca svih odgojnih  
  100-godišnjice vrtića na  Kultura i sport skupina, roditelji, 
  području Omiša  građani

 PROLJEĆE/JESEN Kodeks sigurnosti na vodi  Dijete u sigurnom  Djeca predškolske 
   i zdravom gradu ili  uzrasti   
   možda Zdravlje djece 

Nositelj aktivnosti: OSNOVNA ŠKOLA “GORNJA POLJICA” SRIJANE

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 VELJAČA Maškare Slobodno vrijeme  Učenici od  
   i rekreacija djece 1. do 8. razreda

  Valentinovo Slobodno vrijeme      
   i rekreacija djece

 OŽUJAK Obilježavanje god. zločina  Odgoj i obrazovanje Učenici i učitelji škole 
  nad stanovnicima       
  Doca Donjeg 

 TRAVANJ Dan Škole Odgoj i obrazovanje Učenici, učitelji  
    i roditelji škole

 SVIBANJ Obilježavanje Svjetskog  Kultura i sport Učenici i učitelji škole 
  dana sporta  

 LIPANJ Obilježavanje Dana  Odgoj i obrazovanje Učenici i učitelji škole, 
  biološke raznolikosti –   roditelji   
  završni izlet, stručna       
  ekskurzija djelatnika 

Nositelj aktivnosti: OSNOVNA ŠKOLA “1. LISTOPADA 1942.” ČIŠLA

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 KROZ ŠKOLSKU  Zaboravljene igre Slobodno vrijeme Učenici 1. razreda 
 GODINU  i rekreacija
 KROZ ŠKOLSKU  Multi grupa Kultura i šport  Učenici 2. razreda 
 GODINU 
 KROZ ŠKOLSKU  Mali znanstvenici Odgoj i obrazovanje  Učenici 3. razreda 
 GODINU 
 KROZ ŠKOLSKU  Poljička grupa Odgoj i obrazovanje  Učenici 4. razreda 
 GODINU 
 KROZ ŠKOLSKU  Volonterski klub Socijalna skrb Učenici od 1. do 8. 
 GODINU   razreda



SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA Utorak, 18. srpnja 2017.Strana 22 - Broj 5

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 KROZ ŠKOLSKU  Medijska kultura Slobodno vrijeme i Učenici od 1. do 8. 
 GODINU  rekreacija,  razreda   
   Kultura i šport 

 KROZ ŠKOLSKU  Promet Odgoj i obrazovanje, Učenici od 1. do 4. 
 GODINU  slobodno vrijeme  razreda   
   i rekreacija 

 VELJAČA Moje mjesto Odgoj i obrazovanje,  Učenici 1. i 2.,  
   slobodno vrijeme  3. i 4. razreda  
   i rekreacija 

 KROZ ŠKOLSKU  “Pozdrav godišnjim Odgoj i obrazovanje,  Učenici od 1. do 4. 
 GODINU dobima” slobodno vrijeme  razreda   
   i rekreacija 

 LISTOPAD Jesen, Dani kruha Odgoj i obrazovanje,  Učenici 1. i 2.  
   slobodno vrijeme  razreda   
   i rekreacija,      
   Kultura i šport 

 KROZ ŠKOLSKU  Naše tijelo i zdravlje Odgoj i obrazovanje, Učenici od 1. do 4. 
 GODINU  Zdravlje djece razreda

 OŽUJAK Voda – izvor života Slobodno vrijeme  Učenici od 1. do 8. 
   i rekreacija,  razreda   
   Odgoj i obrazovanje 

 DRUGO  Profesionalno informiranje      
 POLUGODIŠTE učenika osmog razreda 

Odgoj i obrazovanje Učenici 8. razreda

 SVIBANJ Terenska nastava uz  Slobodno vrijeme i Učenici od 1. do 8. 
  projekt Empty Classroom  i rekreacija, razreda   
  Day –  Odgoj i obrazovanje,      
  Zavičajni pjesnik  Kultura i Šport     
  Josip Pupačić  

 OŽUJAK Filmska izražajna sredstva Kultura i Šport Učenici 6. razreda

 PROSINAC Božić i Nova godina Odgoj i obrazovanje,  Učenici od 1. do 8. 
   Kultura i Šport razreda

 TRAVANJ Dan planeta Zemlje Slobodno vrijeme  Učenici od 1. do 4. 
   i rekreacija,  razreda   
   Odgoj i obrazovanje,      
   Kultura i Šport 

 LISTOPAD Sjećanje na pokojnike Odgoj i obrazovanje,  Učenici od 1. do 4. 
   Kultura i Šport razreda

 OŽUJAK/SVIBANJ Majčin dan/Dan očeva Odgoj i obrazovanje Učenici od 1. do 4.  
    razreda

 VELJAČA Valentinovo Odgoj i obrazovanje Učenici od 1. do 4.  
    razreda

 VELJAČA Maškare Slobodno vrijeme  Učenici od 1. do 8. 
   i rekreacija razreda

 LISTOPAD Dan neovisnoti Odgoj i obrazovanje,  Učenici od 1. do 8. 
   Kultura i Šport razreda
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 STUDENI Dan sjećanja na Vukovar Odgoj i obrazovanje,  Učenici od 1. do 8. 
   Kultura i Šport razreda

 PROSINAC Misijsko kumstvo Odgoj i obrazovanje, Učenici od 1. do 8.  
    razreda

 PROSINAC Večer matematike Slobodno vrijeme  Učenici od 1. do 8. 
   i rekreacija,      
   Odgoj i obrazovanje 

razreda

 SVIBANJ Empty Classroom Day Slobodno vrijeme  Učenici od 1. do 8. 
   i rekreacija razreda

 LISTOPAD 72 sata bez kompromisa Odgoj i obrazovanje, Učenici od 5. do 8.  
    razreda

 KROZ ŠKOLSKU  Mladi meteorolozi Slobodno vrijeme i Učenici od 5. do 8. 
 GODINU  rekreacija,  razreda   
   Odgoj i obrazovanje 

Nositelj aktivnosti: CENTAR ZA KULTURU OMIŠ

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 SIJEČANJ Czk – baletni studio Odgoj i obrazovanje, Djeca i mladi  
 - PROSINAC 2017.  Kultura i šport,      
   Slobodno vrijeme      
   i rekreacija djece 

 SIJEČANJ Czk – dječje kazalište Odgoj i obrazovanje, Djeca i mladi  
 - PROSINAC 2017. Harlekin Kultura i šport,      
   Slobodno vrijeme      
   i rekreacija djece 

 SIJEČANJ Czk – fi lmska kinoteka, Odgoj i obrazovanje,  Djeca i mladi  
 - PROSINAC 2017. art i obrazovni fi lmovi Kultura i šport,      
   Slobodno vrijeme      
   i rekreacija djece 

 TRAVANJ, Czk fi lmska škola, Odgoj i obrazovanje, Djeca i mladi  
 SVIBANJ 2017. Snimanje fi lma Kultura i šport,      
   Slobodno vrijeme      
   i rekreacija djece 

 SIJEČANJ Gradska glazba Odgoj i obrazovanje, Djeca i mladi  
 - PROSINAC 2017.  Kultura i šport,      
   Slobodno vrijeme      
   i rekreacija djece 

 SIJEČANJ Czk – GALERIJSKO Odgoj i obrazovanje,  Djeca i mladi  
 - PROSINAC 2017. IZLOŽBENA  Kultura i šport,     
  DJELATNOST Slobodno vrijeme      
   i rekreacija djece 

 SIJEČANJ Czk – slikarske radionice Odgoj i obrazovanje, Djeca i mladi,   
 - PROSINAC 2017.  Kultura i šport,  djeca s posebnim
   Slobodno vrijeme  potrebama  
   i rekreacija djece  
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Nositelj aktivnosti: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ

 RUJAN/LISTOPAD Projekt Moje prvo  Socijalna skrb Djeca iz socijalno 
  ljetovanje  ugroženih obitelji
 SIJEČANJ Radionice podrške Socijalna skrb Roditelji djece s 
 - PROSINAC roditeljima djece s   teškoćama u razvoju 
  teškoćama u razvoju       
  Udruge Prijatelj 
 LISTOPAD Radionice za poboljšanje Socijalna skrb Roditelji djece s  
 - PROSINAC roditeljskih kompetencija  problemima u ponašanju
 SIJEČANJ Novčane naknade za Socijalna skrb Djeca iz socijalno 
 - PROSINAC socijalno ugroženu djecu  ugroženih obitelji  
 SIJEČANJ Zaštita djece od nasilj˝a Socijalna skrb Djeca ugrožena  
 - PROSINAC u obitelji  nasiljem u obitelji
 SIJEČANJ Zaštita djece od Socijalna skrb Djeca ugrožena  
 - PROSINAC vršnjačkog nasilja  vršnjačkim nasiljem
 SIJEČANJ Zaštita djece u postupku Socijalna skrb Djeca u vrtlogu  
 - PROSINAC razvoda braka roditelja  razvoda
 SIJEČANJ Zaštita djece bez adekva- Socijalna skrb Djeca izložena  
 - PROSINAC  tne roditeljske skrbi  zanemarivanju   
  (Udomiteljstvo)  i zlostavljanju
 SIJEČANJ Zaštita djece bez Socijalna skrb Djeca bez roditeljske 
 - PROSINAC roditeljske skrbi  skrbi   
  (Skrbništvo i posvojenje)
 SIJEČANJ Zaštita djece počinitelja Socijalna skrb Djeca počinitelji kazne- 
 - PROSINAC  kaznenih djela i prekršaja  nih djela i prekršaja
 SIJEČANJ Zaštita djece od manipu- Socijalna skrb Djeca ugrožena mani- 
 - PROSINAC lacije od strane roditelja  pulacijom roditelja  
 SIJEČANJ Zaštita imovine Socijalna skrb Djeca vlasnici/suvlasnici  
 - PROSINAC maloljetne djece  nekretnina i pokretnina
 SIJEČANJ Zaštita djece čiji su Socijalna skrb Djeca čiji je roditelj  
 - PROSINAC roditelji u zatvoru  ili roditelji u zatvoru
 SIJEČANJ Zaštita djece s Socijalna skrb Djeca s posebnim 
 - PROSINAC posebnim potrebama  potrebama
 SIJEČANJ Zaštita djece u ustano- Socijalna skrb Djeca u ustanovama  
 - PROSINAC vama socijalne skrbi   socijalne skrbi
 SIJEČANJ Zaštita maloljetnika Socijalna skrb Maloljetne osobe 
 - PROSINAC u zatvoru  u zatvoru
 SIJEČANJ Zaštita djece čiji roditelj Socijalna skrb Djeca čiji roditelji   
 - PROSINAC ne doprinosi za   ne doprinose za  
  uzdržavanje  uzdržavanje  

Nositelj aktivnosti: UDRUGA IZVIĐAČA OMIŠ

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 SIJEČANJ Zimovanje Slobodno vrijeme  Djeca i mladi  
   i rekreacija djece 
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 VELJAČA Razne radionice i  Slobodno vrijeme i Djeca i mladi  
  obilježavanje dana rođenja  rekreacija djece     
  osnivača skautizma       
  Roberta Badena Powella
  Maškare u prostorijama       
  udruge 
 OŽUJAK Proljetne igre proletaraca Slobodno vrijeme  Djeca i mladi  
   i rekreacija djece 
 TRAVANJ Izleti u prirodu povodom  Slobodno vrijeme i Djeca i mladi  
  dana planeta Zemlje rekreacija djece
        Izviđačka natjecanja
 SVIBANJ Uključivanje u proslavu  Slobodno vrijeme i Djeca i mladi  
  Dana Grada rekreacija djece
        Obilježavanje dana       
  izviđača 19.05.
       Zborovanje Saveza       
  izviđača Hrvatske 
 LIPANJ Izleti u prirodu  Slobodno vrijeme i Djeca i mladi  
  i radionice rekreacija djece 
 SRPANJ Logorovanje Slobodno vrijeme  Djeca i mladi  
   i rekreacija djece 
 KOLOVOZ Šumska škola Slobodno vrijeme  Djeca i mladi  
   i rekreacija djece  
 RUJAN Izleti u prirodu  Slobodno vrijeme i Djeca i mladi  
  i radionice rekreacija djece 
 LISTOPAD Jesenske igre proletaraca Slobodno vrijeme i Djeca i mladi  
  Susret brđana rekreacija djece 
 STUDENI Obilazak počivališta  Slobodno vrijeme i Djeca i mladi  
  pokojnih članova udruge  rekreacija djece     
  povodom Dana mrtvih
  Izviđačka natjecanja 
 PROSINAC Betlehemsko svjetlo Slobodno vrijeme i Djeca i mladi
   Proslava svetog Nikole  i rekreacija djece     
  i Lucije
  Izrada jaslica       
  u prostorijama udruge

Nositelj aktivnosti: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLIT – ISPOSTAVA OMIŠ

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 KONTINUIRANO  Sistematski pregledi Zdravlje djece Prvi, peti i osmi 
 TIJEKOM CIJELE  školske djece  razred osnovne škole 
 ŠKOLSKE GODINE   Prvi razred srednje  
    škole
 KONTINUIRANO  Cijepljenje školske djece Zdravlje djece Prvi, šesti, osmi razred  
 TIJEKOM CIJELE    osnovne škole prema 
 ŠKOLSKE GODINE    kalendaru cijepljenja
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

    Pojedinačna cijepljenja  
    ovisno potrebama  
    djeteta
 KONTINUIRANO  Zdravstveni odgoj za Zdravlje djece 1. za roditelje učenika  
 TIJEKOM CIJELE  učenike i roditelje  prvih, petih i osmih 
 GODINE    razreda te prvih  
    razreda srednje škole
    2. za učenike prvih,  
    trećih, petih i osmih  
    razreda osnovne škole  
    te učenike prvih  
    razreda srednje škole
  Zdravstveni pregledi   Djeca uključena u  
  djece sportaša  školske sportske  
    i klupske aktivnosti 

Nositelj aktivnosti: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA “LOVRO PL. MATAČIĆ” OMIŠ

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 STUDENI 2016.  Glazba za najmlađe Odgoj i obrazovanje,  Učenici i učitelji 
 - PROSINAC 2017.  Slobodno vrijeme i  osnovne glazbene  
   rekreacija djece,  škole, djeca vrtićke 
   Kultura i šport dobi, učenici OŠ
 LISTOPAD 2016.  Glazbena radionica za Odgoj i obrazovanje, Učitelji osnovne  
 - PROSINAC 2017. djecu s poteškoćama Slobodno vrijeme i glazbene škole i 
  u razvoju rekreacija djece,  udruga Prijatelj  
   Kultura i šport
 LISTOPAD 2016.  Glazbena radionica za Odgoj i obrazovanje,  Učitelji osnovne 
 - PROSINAC 2017. djecu vrtićke dobi Slobodno vrijeme i  glazbene škole  
   rekreacija djece,      
   Kultura i šport 
 LISTOPAD 2016.  Početnički solfeggio za Odgoj i obrazovanje, Učitelji osnovne 
 - PROSINAC 2017. učenike prvih razreda  Slobodno vrijeme i glazbene škole  
  osnovne škole rekreacija djece,      
   Kultura i šport
 LISTOPAD 2016.  Blagdanski koncert Odgoj i obrazovanje, Učenici i učitelji  
 - PROSINAC 2017.  Slobodno vrijeme i  osnovne glazbene 
   rekreacija djece,  škole, roditelji.  
   Kultura i šport 
 SVIBANJ 2017. Međunarodna suradnja  Odgoj i obrazovanje, Učenici i učitelji  
  učenika naše škole sa  Slobodno vrijeme i OGŠ Lovro pl.  
  učenicima iz glazbenih  rekreacija djece, Matačić, Omiš  
  škola drugih zemalja Kultura i šport Učenici i učitelji  
    OMBŠ Novo Sarajevo 
    Sarajevo
 SVIBANJ 2017. Susret oboista Odgoj i obrazovanje,  Učenici i učitelji  
   Slobodno vrijeme i  OGŠ Lovro pl.  
   rekreacija djece,  Matačić, Omiš  
   Kultura i šport Učenici i učitelji GŠ 
    Pavao Markovac 
    Zagreb
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 SVIBANJ 2017. Izdavanje pjesmarice  Odgoj i obrazovanje, Mali i veliki zbor OGŠ 
  “Poziv na igru” Slobodno vrijeme i Lovro pl. Matačić 
  Autor. Vanda Ferić, prof. rekreacija djece,  Omiš   
   Kultura i šport Vanda Ferić, prof 
    Ivana Galić, prof.
 LISTOPAD 2016.  Mali koncerti Odgoj i obrazovanje,  Učenici i učitelji 
 - PROSINAC 2017.  Slobodno vrijeme i  osnovne glazbene  
   rekreacija djece,  škole, roditelji  
   Kultura i šport 

Nositelj aktivnosti: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OMIŠA

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 LIPANJ Eko akcija čišćenja  Dijete u sigurnom i MK Omiški gusar, 
  podmorja – PLAVA  i zdravom gradu Jedriličarski klub Omiš,  
  ČISTKA  SNRN Omiš, Hrvatski  
    ronilački savez...
 SRPANJ  Kreativne radionice na Slobodno vrijeme i Djeca svih uzrasta 
 - KOLOVOZ temu okoliša – voditeljica  rekreacija     
  Vera Mekinić  
 17. 08. 2017. GUSARSKA BITKA  Slobodno vrijeme i Djeca svih uzrasta, 
  OMIŠ 2017.  rekreacija, dječje plesne skupine 
  – Dan malih gusara upoznavanje povijesti      
   i kulture grada 
 30. 09. 2017. “Volim trčanje!  Slobodno vrijeme i  Djeca svih uzrasta 
  Volim kanjon Cetine”  rekreacija     
  – 2. OMIŠKI       
  POLUMARATON  
 PROSINAC Advent u Omišu Slobodno vrijeme i  Dječji vrtići, dječje 
   rekreacija, dijete na  plesne skupine, baletna 
   kulturno-umjetničkoj  skupina “Omiške 
   sceni pahuljice”, glumački  
    studio “Harlekin”, pro- 
    dajni štandovi OŠ, SŠ

Programsko područje: KULTURA I SPORT

Vrijeme održavanja Nositelj aktivnosti i aktivnost Sudionici

 TIJEKOM 2017. Nogometni klub “Omiš” – treninzi i natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Ženski košarkaški klub “Omiš” – treninzi   
  i natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Košarkaški klub “Omiš” – treninzi i natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Vaterpolo klub Omiš – treninzi i natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Taekwondo klub “Gusar” – treninzi i natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Šahovski klub “Omiš” – treninzi i natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Jedriličarski klub “Omiš” – treninzi i natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Judo klub “Omiš” – treninzi i natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Atletski sportski klub “Omiš” – treninzi i natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
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 TIJEKOM 2017. Odbojkaški klub “Gusar” – treninzi i natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Kickboxing klub “Sv. Jure” Gata – treninzi   
  i natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Plivački maraton “Omiš” – otvoreno prvenstvo  
  Dalmacije u daljinskom plivanju djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Školska sportska društva – natjecanja djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Astronomsko društvo “Omiš” – maketarstvo,   
  edukacija, promocija znanosti kroz tribine   
  iz područja astronomije  djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Rukometni klub “Hrvatski dragovoljac” Dugi Rat   
  – treninzi i natjecanja, korištenje Gradske sportske   
  dvorane Ribnjak bez naknade  djeca svih dobnih uzrasta
 TIJEKOM 2017. Rukometni klub “Orkan” Dugi Rat – treninzi   
  i natjecanja, korištenje Gradske sportske dvorane   
  Ribnjak bez naknade djeca svih dobnih uzrasta

Nositelj aktivnosti: GRAD OMIŠ

Vrijeme održavanja Nositelj aktivnosti i aktivnost Sudionici

 OŽUJAK 2017. “Grad – prijatelj djece”  Program i plan za Koordinacijski odbor  
  - Izrada Izvedbenog plana  izvedbu akcije Akcije “Gradovi i 
  za ostvarivanje prava i  općine – prijatelji 
  potreba djece na podru-   djece”   
  čju grada Omiša za 2017.  
 TRAVANJ Sufi nanciranje programa Dijete u sigurnom i Osnovna škola “Josip 
 - SVIBANJ 2017. sigurnost u školama kroz  zdravom gradu Pupačić” Omiš,  
  program obuke djece u   Osnovna škola  
  prometu na prometnom   “1. listopada 1942.” 
  poligonu u Splitu i pro-  Čišla, Osnovna škola 
  gram Zajedno više mo-  “Gornja Poljica”  
  žemo – učenici 4. i 5.   Srijane, Policijska 
  razreda osnovnih škola,   uprava Splitsko- 
  prevencija kriminaliteta  dalmatinska, Policijska 
    postaja Omiš
 SVIBANJ 2017. Nagrade učenicima  Namjenska novčana Učenici osnovnih i 
  osnovnih i srednjih škola sredstva srednjih škola s podru- 
    čja grada Omiša koji  
    su tijekom prethodne  
    školske godine na  
    školskim županijskim  
    ili državnim natjeca- 
    njima osvojili jedno od  
    prva tri mjesta u poje- 
    dinačnoj konkurenciji
 RUJAN 2016. Financiranje asistenata Odgoj i obrazovanje Sve osnovne i srednje 
 - LIPANJ 2017. u nastavi za djecu    škole koje upisuju djecu
    s teškoćama u  razvo-
    ju s područja grada 
    Omiša
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 LIPANJ Prometna jedinica Dijete u sigurnom i Učenici srednjo- 
 - RUJAN 2017. mladeži zdravom gradu školskog uzrasta; 
    Partner: Policijska  
    postaja Omiš
 TIJEKOM 2017. Financiranje ustanova  Odgoj i obrazovanje Dječji vrtić Omiš i 
  predškolskog odgoja na   i Dječji vrtić Čarobni 
  području grada Omiša  pianino
 TIJEKOM 2017. Financiranje izvannasta- Odgoj i obrazovanje Osnovna škola “Josip 
  vnih programa, učeničkog   Pupačić” Omiš,  
  i studentskog standarda,   “1. listopada 1942.” 
  održavanje i nabava   Čišla, Osnovna škola 
  opreme i objekata za   “Gornja Poljica” 
  potrebe osnovnoškolskog   Srijane, Osnovna škola 
  i srednjoškolskog   “Lovro pl. Matačić” 
  obrazovanja  Omiš, Srednja škola  
    “Jure Kaštelan” Omiš
 TIJEKOM 2017. Sufi nanciranje redovne  Kultura i sport Narodna knjižnica 
  djelatnosti ustanova   Omiš, Centar za 
  u kulturi   kulturu Omiš
 TIJEKOM 2017. Najam prostora za  Odgoj i obrazovanje Osnovna glazbena 
  provođenje programa   škola Lovro pl.  
  Osnovne glazbene škole   Matačić, Centar za 
  Lovro pl. Matačić   kulturu Omiš  
  i Centra za kulturu Omiš 
 TIJEKOM 2017. Sufi nanciranje održavanja  Slobodno vrijeme i Osnovna škola “Josip  
  školske sportske dvorane rekreacija djece Pupačić” Omiš
 TIJEKOM 2017. Ustupanje gradskih  Slobodno vrijeme i Ustanove, institucije i  
  prostora na korištenje bez  rekreacija djece organizacije civilnog 
  naknade (gradski sportski   društva s područja 
  objekti, igrališta, mjesni   grada Omiša koje 
  domovi)   se bave djecom
 TIJEKOM 2017. Financiranje udruga iz  Kultura i šport Omiš guitar fest, 
  područja kulture  Hrvatska udruga liko- 
    vnih umjetnika, KUD  
    Slime, KUU Mosor,  
    ProKultura, KUD  
    “Mile Gojsalić”, KPU  
    “Omiški gusari”,  
    Likovna kolonija  
    “Mimice”, HKUD  
    “Kostanje”, Društvo  
    “Hrvatska žena” Omiš,  
    Klapa “Pasika” Kosta- 
    nje, Društvo poljičana  
    “Sv. Jure” Priko, 
    Udruga za očuvanje 
    hrvatskog folklora,
    PEU Gata, pojedinci – 
    autori knjiga za djecu
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 TIJEKOM 2017. Financiranje udruga  Kultura i šport Nogometni klub 
  iz područja sporta   “Omiš”, Ženski koša- 
    rkaški klub “Omiš”,  
    Košarkaški klub  
    “Omiš”, Vaterpolo klub  
    Omiš, Taekwondo  
    klub “Gusar”, Šahovski  
    klub “Omiš”, Jedriliča- 
    rski klub “Omiš”, Judo  
    klub “Omiš”, Atletski  
    sportski klub “Omiš”,  
    Odbojkaški klub  
    “Gusar”, Kickboxing  
    klub “Sv. Jure” Gata,  
    RK “Hrvatski drago- 
    voljac” Dugi Rat,  
    RK “Orkan” Dugi Rat,  
    Plivački maraton  
    “Omiš”, Školska spo- 
    rtska društva, Astrono- 
    msko društvo “Omiš”
 TIJEKOM 2017. Financiranje udruga iz  Podrška i pomoć Društvo naša djeca 
  područja socijalne skrbi  udrugama za djecu, Grada Omiša, Udruga 
   Zdravlje djece, izviđača Omiš, Udruga 
   Socijalna skrb Zamosorje Donji  
    Dolac, Udruga roditelja  
    poginulih branitelja  
    Domovinskog rata
    Omiš, Udruga HVIDR-a
     Omiš, Udruga antifa- 
    šista Grada Omiša,  
    Udruga “Prijatelj”  
    Omiš, Udruga “Agape”  
    Omiš, Gradsko društvo  
    Crvenog križa Omiš,  
    Klub žena liječenih   
    na dojci Omiš, Dijabe- 
    tičko društvo Omiš,  
    Centar za hagioterapiju  
    Omiš, Hrvatska žena  
    Omiš, Samostan sestara  
    Služavki malog Isusa  
    Omiš
 TIJEKOM 2017. Nagrade i potpore  Podrška i pomoć Učenici s područja 
  učenicima srednjih škola roditeljima u odgoju grada Omiša   
    ostvaruju nagrade s  
    osnove uspješnosti u  
    učenju i potpore s  
    osnove otežanih uvjeta  
    u učenju
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 TIJEKOM 2017. Sufi nanciranje prijevoza  Podrška i pomoć Učenici srednjih škola  
  učenicima srednjih škola  roditeljima u odgoju s područja grada Omiša  
    koji pohađaju programe  
    srednjoškolskog obra- 
    zovanja u školama  
    izvan mjesta prebiva- 
    lišta
 TIJEKOM 2017. Pomoć obiteljima i kuća- Podrška i pomoć Obitelji s područja 
  nstvima kroz pomoći u  roditeljima u odgoju grada Omiša  
  novcu, podmirenje troško-      
  va stanovanja, troškova       
  ogrjeva, pomoći obiteljima       
  hrvatskih branitelja, te       
  potpore na nabavu obave-      
  znih školskih udžbenika       
  za učenike osnovnih       
  i srednjih škola  
 TIJEKOM 2017. Sufi nanciranje usluga  Podrška i pomoć Djeca s teškoćama u  
  dječjih vrtića u posebnim  roditeljima u odgoju razvoju koja pohađaju 
  slučajevima  manje od 30% redo- 
    vnog vrtićkog progra- 
    ma, te djeca čiji rodi- 
    telji rade izvan podru- 
    čja grada Omiša, a u  
    krugu od 10 km od  
    mjesta prebivališta  
    nemaju vrtić u mreži  
    DV Omiš
 TIJEKOM 2017. Potpore obiteljima za  Podrška i pomoć Novorođena djeca, ne  
  novorođeno dijete roditeljima u odgoju starija od 6 mjeseci s 
    područja grada Omiša
 TIJEKOM 2017. Naknade iz proračuna  Podrška i pomoć Obitelji i kućanstva s  
  u naravi roditeljima u odgoju područja grada Omiša 
 TIJEKOM 2017. Sufi nanciranje Vatrogasne  Dijete u sigurnom i Vatrogasna zajednica  
  zajednice Grada Omiša  zdravom gradu Grada Omiša i   
    DVD-i u sastavu  
    (Omiš, Kučiće i Gata)
 TIJEKOM 2017. Provedba aktivnosti  Program i plan za Koordinacijski odbor  
  evaluacije i kandidature  izvedbu akcije Akcije “Gradovi i  
  u sklopu Akcije “Grad   općine – prijatelji 
  – prijatelj djece”  djece”

FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DJECU

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

A k t i v n o s t i
Iznos u 

proračunu 
za 2017.

 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA 
 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Omiš 6.960.544,00
 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Čarobni pianino  700.000,00
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A k t i v n o s t i
Iznos u 

proračunu 
za 2017.

 Ulaganje u građenje i opremanje novih odjeljenja DV Omiš 1.209.577,00
 Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama 25.000,00
 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
 Izvannastavni programi, učenički i studentski standard, održavanje i nabava opreme   
 i objekata za potrebe osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja 110.000,00
 Školska sportska dvorana – održavanje 30.000,00
 Sigurnost u školama 10.000,00
 Asistenti u nastavi 400.000,00
 Nagrade Grada Omiša učenicima osnovnih i srednjih škola 100.000,00
 PROGRAM U PODRUČJU KULTURE
 Najam prostora za provođenje programa OGŠ “Lovro pl. Matačić” i Centra   
 za kulturu Omiš 84.000,00
 Redovna djelatnost Narodne knjižnice Omiš 586.304,00
 Redovna djelatnost Centra za kulturu Omiš 850.001,00
 Udruge u kulturi  370.000,00
 PROGRAM U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI
 Udruge u području razvoja civilnog društva 203.000,00
 Udruge u području zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom 165.000,00
 Udruge u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja 60.000,00
 Udruge u području socijalne skrbi 48.000,00
 Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Omiš 200.000,00
 Nagrade i potpore učenicima srednjih škola 180.000,00
 Sufi nanciranje prijevoza učenicima srednjih škola 500.000,00
 Pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu 580.000,00
 Potpora za podmirenje troškova stanovanja 50.000,00
 Potpora za troškove ogrjeva 150.000,00
 Potpore obiteljima hrvatskih branitelja 20.000,00
 Potpore za nabavu obaveznih školskih udžbenika 400.000,00
 Sufi nanciranje usluga dječjih vrtića u posebnim slučajevima 15.000,00
 Potpore obiteljima za novorođeno dijete 225.000,00
 Naknade iz proračuna u naravi 15.000,00
 PROGRAM U PODRUČJU SPORTA
 Udruge u području sporta 1.402.000,00
 Gradski sportski objekti, sportska igrališta, dječja igrališta, mjesni domovi koje   
 koriste udruge za potrebe provedbe programa – održavanje i izgradnja 1.013.000,00
 PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
 Financiranje Vatrogasne zajednice i DVD-a u sastavu 2.716.000,00
 Jedinice prometne mladeži 80.000,00
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

Nositelj aktivnosti: NARODNA KNJIŽNICA OMIŠ

 VELJAČA  Kreativne tematske  Odgoj i obrazovanje, Djeca od 1. do 4. 
 - OŽUJAK radionice Kultura i šport, razreda
  Radionice izrade stripa Slobodno vrijeme i      
   rekreacija djece 
 SIJEČANJ Redovita nabava knjižne Odgoj i obrazovanje, Djeca svih dobnih 
 - PROSINAC i neknjižne građe  Kultura i šport,  skupina   
  za djecu Slobodno vrijeme i      
   rekreacija djece 
 SVIBANJ Lutkarska predstava Odgoj i obrazovanje, 1. Djeca od 3 - 7 g. 
 - LISTOPAD za djecu Kultura i šport, 2. Djeca od 1. do 8.
  Dodjela knjižničarske  Slobodno vrijeme i  razreda  
  nagrade za najčitače rekreacija djece 3. Djeca od 1. do 8.

  Književni susret    
razreda

  
  s dječjim piscem 
 TRAVANJ Izložba radova djece  Odgoj i obrazovanje, Djeca od 1.-8.   
- PROSINAC uz prigodan program Kultura i šport,  razreda   
   Slobodno vrijeme      
   i rekreacija djece 
 LISTOPAD Pričaonica bajki Odgoj i obrazovanje, Djeca od 3 - 9 g. 
 - STUDENI  Kultura i šport,      
   Slobodno vrijeme i      
   rekreacija djece 

Nositelj aktivnosti: DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI PIANINO

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 LISTOPAD Obilježavanje Dana kruha Kultura i šport Djeca i roditelji
 PROSINAC Večer matematike Slobodno vrijeme i  Djeca i roditelji  
   rekreacija,      
   Odgoj i obrazovanje 
 PROSINAC Kreativna radionica  Slobodno vrijeme i Djeca i roditelji  
  za djecu i roditelje  rekreacija     
  – izrada božićnih ukrasa 
 VELJAČA Maskenbal Slobodno vrijeme  Djeca i roditelji  
   i rekreacija 
 OŽUJAK Posjet školi s  Odgoj i obrazovanje, Djeca i roditelji  
  predškolcima Podrška i pomoć      
   roditeljima u odgoju 
 OŽUJAK Posjet školskoj knjižnici Odgoj i obrazovanje,  Djeca i roditelji  
   Podrška i pomoć      
   roditeljima u odgoju 
 TRAVANJ  CAP program za Odgoj i obrazovanje, Djeca i roditelji  
 - SVIBANJ predškolce Podrška i pomoć      
   roditeljima u odgoju 
 SVIBANJ Mala olimpijada  Slobodno vrijeme i     
  Čarobnog pianina rekreacija 

Djeca i roditelji
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 LIPANJ Glazbeni festival  Slobodno vrijeme i     
  Čarobnog pianina rekreacija 

Djeca i roditelji

 LIPANJ Sportska radionica  Slobodno vrijeme i     
  za djecu i roditelje rekreacija 

Djeca i roditelji

Nositelj aktivnosti: KLUB ŽENA LIJEČENIH NA DOJCI OMIŠ

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 KROZ CIJELU  Edukacija o karcinomu Zdravlje djece i     
 GODINU dojke socijalna skrb 

Sva populacija

 KROZ CIJELU  Prevencija karcinoma Zdravlje djece i     
 GODINU dojke socijalna skrb 

Majke

 KROZ CIJELU  Rehabilitacija operiranih Zdravlje djece i Majke, obitelji  
 GODINU žena socijalna skrb oboljelih
 KROZ CIJELU  Psihosocijalna rehabilita- Zdravlje djece i     
 GODINU cija i medicinske vježbe socijalna skrb 

Obitelji oboljelih

 KROZ CIJELU  Potpora obiteljima žena Zdravlje djece i Obitelj oboljelih 
 GODINU oboljelih od karcinoma  socijalna skrb     
  dojke  

Nositelj aktivnosti:  PEU “GATA” I KUU MOSOR

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 KROZ CIJELU  Folklorna sekcija Kultura i šport Djeca do 18 godina 
 GODINU 
 KROZ CIJELU  Ekološke akcije Slobodno vrijeme i Djeca svih odgojnih  
 GODINU  rekreacija djece skupina, roditelji,  
    građani
 SVIBANJ Mosor grebbening Kultura i šport Djeca do 14 godina
 RUJAN Nogometni turnir Kultura i šport Djeca do 11 godina
 KOLOVOZ Dani Ive Marjanovića Kultura i šport Djeca svih odgojnih  
    skupina, roditelji,  
    građani

Nositelj aktivnosti:  HKUD KOSTANJE

Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 TIJEKOM CIJELE  Dječji zbor Kultura i šport Djeca osnovno-  
 GODINE   školskog uzrasta
 TIJEKOM CIJELE  Ženska klapa Kultura i šport Djeca osnovno-  
 GODINE   školskog uzrasta
 TIJEKOM CIJELE  Mala glumačka skupina Kultura i šport Djeca osnovno-  
 GODINE   školskog uzrasta
 PROSINAC Poljičko silo Kultura i šport Djeca svih odgojnih 
    skupina, roditelji,  
    građani
 PROSINAC Adventski koncerti Slobodno vrijeme  Djeca svih odgojnih  
   i rekreacija djece skupina, roditelji, građani
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Vrijeme održavanja Aktivnosti Programsko područje Sudionici

 VELJAČA Dječje maškare Slobodno vrijeme  Djeca svih odgojnih  
   i rekreacija djece skupina, roditelji,  
    građani
 SRPANJ Dani Mile Gojsalić Kultura i šport Djeca svih odgojnih  
   Slobodno vrijeme i  skupina, roditelji, 
   rekreacija djece građani

Članak 3.

Ovaj Akcijski plan stupa na snagu osmog dana 
od objave u “Službenom glasniku Grada Omiša”.

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 550-01/17-01/18
Urbroj: 2155/01-01-17-16
Omiš, 18. srpnja 2017. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša 
(“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10 
i 2/13), a u skladu s člankom 9. Poslovnika Gra-
dskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada 
Omiša”, broj 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada 
Omiša, na 2. sjednici, održanoj 18. srpnja 2017. 
godine, donijelo je 

R J E Š E N J E
o izboru drugog potpredsjednika 

Gradskog vijeća

I.

MIJO MIMICA, oec., bira se za drugog pot-
predsjednika Gradskog vijeća Grada Omiša.

II.

Ovo Rješenje objaviti će se u “Službenom 
glasniku Grada Omiša”.

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 080-02/17-01/01
Urbroj: 2155/01-01-17-4
Omiš, 18. srpnja 2017. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša 
(“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10 i 
2/13), a u skladu s člankom 5., stavak 2. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik 
Grada Omiša”, broj 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće 
Grada Omiša, na 2. sjednici, održanoj 17. srpnja 
2017. godine, donijelo je 

R J E Š E N J E
o izboru članice Mandatnog povjerenstva

I.

SUZANA GOJSALIĆ, mag. iur., bira se za 
članicu u Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća 
Grada Omiša.

II.

Ovo Rješenje objaviti će se u “Službenom 
glasniku Grada Omiša”.

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 080-02/17-01/02
Urbroj: 2155/01-01-17-8
Omiš, 17. srpnja 2017. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša 
(“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10 
i 2/13), a u skladu s člankom 8. Poslovnika Gra-
dskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada 
Omiša” broj 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada 
Omiša, na 2. sjednici, održanoj 17. srpnja 2017. 
godine, donijelo je 

R J E Š E N J E 
o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje

I.

U Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vi-
jeća Grada Omiša biraju se:
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– Josip Banović, dr. med., za člana,
– Jure Šaban-Stanić, prof., za člana.

II.

Ovo Rješenje objaviti će se u “Službenom 
glasniku Grada Omiša”.

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPA NIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 080-02/17-01/02
Urbroj: 2155/01-01-17-6
Omiš, 17. srpnja 2017. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 
4/09, 9/10, 2/13 i 10/13) u svezi članka  14., sta-
vak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazova-
nju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13), 
te članka 10. i članka 19. Ugovora o načinu i 
uvjetima sufi nanciranja programa Dječjeg vrtića 
“Čarobni pianino” Split OJ Omiš od 15. lipnja 
2007. godine i dodacima istom od 28. ožujka 
2012. godine, od 28. siječnja 2014. godine i od 28. 
svibnja 2015. godine, u predmetu izmjene Ugovo-
ra o načinu i uvjetima sufi nanciranja predškolskog 
programa, Gradsko vijeće Grada Omiša na 2. 
sjednici, dana 18. srpnja 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o sklapanju Aneksa broj 4. Ugovora o načinu 
i uvjetima sufi nanciranja programa Dječjeg 

vrtića “Čarobni pianino” Split OJ Omiš

1. Prihvaćaju se razlozi iz zahtjeva Dječjeg 
vrtića “Čarobni pianino” Split KLASA: 601-
01/17-01/38 URBROJ: 2181-239-17-01-1 od 11. 
srpnja 2017. godine i utvrđuje potreba za pro-
duženje ugovornog odnosa za poslovanje njene 
organizacijske jedinice u Omišu i radi usklađenja 
s važećom Mrežom predškolske djelatnosti na 
području grada Omiša, pa se ovim odobrava skla-
panje Aneksa broj 4. Ugovora o načinu i uvjetima 
sufi nanciranja programa Dječjeg vrtića “Čarobni 
pianino” Split OJ Omiš KLASA: 601-02/07-01/02 
URBROJ: 2155/01-02-07-10 od 15. lipnja 2007. 
godine; KLASA: 601-02/12-01/03 URBROJ: 
2155/01-01-12-4 od 28. ožujka 2012. godine; 
KLASA: 601-02/13-01/12 URBROJ: 2155/01-

01-14-4 od 28. siječnja 2014. godine i KLASA: 
601-02/15-01/07 URBROJ: 2155/01-01-15-4 od 
28. svibnja 2015. godine, a u obliku i sadržaju 
u kakvom prileži ovom Zaključku pod KLASA: 
601-02/17-01/09 URBROJ: 2155/01-01-17-4. 

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Omiša na 
zaključivanje predmetnog Aneksa broj 4. 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom do-
nošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku 
Grada Omiša”. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 601-02/17-01/09
Ur.broj: 2155/01-01-17-3
Omiš, 18. srpnja 2017. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 39., stavak 1., 
točka 14. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik 
Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13) 
članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(“Narodne novine”, broj  36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 128/00, 89/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09. 
79/09, 49/11, 144/12, 153/13, 147/14 i 36/15), 
članka  437. Zakona o trgovačkim društvima (“Na-
rodne novine”, broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 
146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 
68/13 i 110/15) i članka 21. Društvenog ugovora 
o preoblikovanju javnog poduzeća “Vodovod” 
Omiš i usklađivanju sa Zakonom o trgovačkim 
društvima broj 1/95 od 27. prosinca 1995. godine 
i broj 56/07 od 18. prosinca 2007. godine, Gra-
donačelnik Grada Omiša dana 19. srpnja 2017. 
godine, donosi

P R I J E D L O G
za izbor člana Nadzornog odbora u 

“Vodovod” d.o.o. Omiš

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva “Vo-
dovod” d.o.o. Omiš da se umjesto dosadašnjeg 
člana Nadzornog odbora tvrtke gosp. Ivana Barišića 
iz Omiša, za novog člana kao predstavnika Grada 
Omiša na mandat od četiri godine izabere: 

ANA GENERALIĆ, OIB 99894608784,
iz Omiša, Joke Kneževića 8.
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II.

Poziva se Uprava trgovačkog društva “Vodo-
vod” d.o.o. Omiš da bez odlaganja sazove sjednicu 
Skupštine društva poradi razmatranja i provedbe 
ovog Prijedloga, te o nastalim izmjenama sastava 
Nadzornog odbora provede odgovarajući postupak 
upisa u registar.

IV.

Danom stupanja na snagu ovog Prijedloga 
prestaje Prijedlog pod KLASA. 024-01/15-01/02 
URBROJ: 2155/01-01-15-1 od 10. kolovoza 2015. 
godine.

V.

Ovaj Prijedlog stupa na snagu danom donoše-
nja i objavljuje se u “Službenom glasniku Grada 
Omiša”.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradonačelnik

Klasa: 024-01/17-01/05
Ur.broj: 2155/01-02-17-1
Omiš, 19. srpnja 2017. godine

G r a d o n a č e l n i k
Ivo Tomasović, dipl. oec., v.r.
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