REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

N A C R T

KLASA: 810-01/12-01/07
URBROJ: 2155/01-01-13-2
Omiš, *************** 2013.g.

Na temelju čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 i 9/10), u
svezi čl. 28. st. 1. al. 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("NN", broj: 174/04, 79/07, 38/09 I 127/10), a
na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Grada Omiša, Gradsko vijeće Grada Omiša na **.
sjednici održanoj dana ******************2013.g. donosi

ANALIZU STANJA I SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA OMIŠA U 2013. GODINI
I/. ANALIZA STANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Grada Omiša
karakteriziraju dvije faze temeljene na činjenici da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju
(Narodne novine br.174/04) bio provođen sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima i
njegovim odredbama koje su se odnosile na civilnu zaštitu. Kao posebni zakoni primjenjuju se Zakon
o zaštiti od požara, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Zakon o
Hrvatskom crvenom križu i Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.
Do donošenja rečenog Zakona Grad Omiš je donio i provodio slijedeće akte iz oblasti zaštite i
spašavanja:
- Suglasnost na Procjenu ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara uslijed opasnosti i
posljedica prirodnih , tehničkih, tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnih razaranja
- Procjenu ugroženosti od požara
- Plan zaštite od požara
- Plan zaštite i spašavanja u slučaju rušenja brane Peruča
- Plan djelovanja civilne zaštite
- Plan mobilizacije civilne zaštite
- Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
- Rješenje o osnivanju Stožera civilne zaštite
- Zaključak o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite
- Odluka o ustrojavanju Postrojbe opće namjene civilne zaštite
- Popis povjerenika civilne zaštite za mjesne odbore, područja naselja i javna skloništa
- Zaključak o potvrđivanju zapovjednika Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih
postrojbi
- Zaključak o pravima osoba angažiranim na zaštiti od požara
- Operativne godišnje planove zaštite od požara u ljetnoj sezoni
- Odluku o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta.
Sve snage zaštite i spašavanja Grada Omiša imale su vrlo uspješnu praktičnu primjenu
svih planiranih mjera i aktivnosti za vrijeme katastrofalnog požara u ljetu 1997.g.
Period od donošenja rečenog Zakona o zaštiti i spašavanju u prvo vrijeme obilježen je
ustrojavanjem i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te osnivanjem njenog
Područnog ureda u Splitu.
Početkom rada ovog ureda prestalo je postojanje Centra za obavješćivanje Omiš te je isti priključen
Centru 112 Split.

Sklonišni objekt za javnu namjenu u Četvrti Vrilo u Omišu napušten je od strane osoba i
stvari ex. Centra za obavješćivanje, te je primopredajnim zapisnikom dana 26.veljače 2006.g. vraćen
u posjed i skrb Grada Omiša. Istom prigodom predane su Gradu Omišu preostale zalihe za Državnu
upravu neupotrebljive opreme civilne zaštite pohranjene u skladišnom prostoru skloništa.
Na temelju novog (važećeg) Zakona o zaštiti i spašavanju i po njemu provedbenih propisa,
Grad Omiš je donio slijedeće akte:
-

Zaključak o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja
Zaključak o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite
Program rada na izradi nove procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih
dobara i izradi planova zaštite i spašavanja
Izvadak Operativnog plana za evakuaciju i zbrinjavanje turista
Protokol o načinu komunikacija u slučaju zbrinjavanja životinja
Naputak o sigurnosti građana
Obavijesti o ponašanju građana u slučajevima različitih opasnih situacija
Operativni plan za provedbu Programa posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad
Omiš
Procjenu ugroženosti stanovništva, dobara i okoliša uz pozitivno mišljenje MUP-a,
Plan pozivanja i aktiviranja Stožera ZiS
Ugovor o realizaciji Projekta integralnog video nadzora šumskog prostora Splitskodalmatinske županije
Ugovor o izradi Plana ZiS i Plana CZ.

Grad Omiš je u vremenu nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o zaštiti i spašavanju (NN 79/07, 38/09 i 127/10) uredno provodio zaštitu i spašavanje i u zakonom
propisanom opsegu financirao troškove što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi o izvršenim redovitim
i izvanrednim nadzorima.
Iznimno od navedenog, inspekcijskim nalazom od 31.ožujka 2011.g. utvrđeno je da Grad Omiš i
odgovorna osoba u njemu nije postupio po pravomoćnom rješenju DUZS od 19.listopada 2009.g.
odnosno donio Procjenu i Plan zaštite i spašavanja te odredio operativne snage i pravne osobe od
značaja za ZiS. Tim povodom podnesen je i optužni prijedlog protiv Grada Omiša i odgovorne osobe
kao i održano sudsko ročište 4.listopada 2011.g. s još nepoznatom presudom.
Činjenica je da Grad Omiš nije donio Procjenu zaštite i spašavanja, a time s obzirom da se na istu
naslanjaju i druge akte i postupke. Razlog je neizvršavanje ugovorenih obveza dobavljača tj. tvrtke
NW Wind d.o.o. iz Varaždina kojoj je takva izrada povjerena još 2009.g. Zaključkom ovog Stožera
ZiS pozvana je DUZS da oduzme licencu za poslove ZiS rečenom dobavljaču, a kako bi mogli
raskinuti ugovor na njegovu štetu i poslove povjeriti drugoj licenciranoj pravnoj osobi, budući je NW
Wind d.o.o. Varaždin izradio nekoliko nacrta dokumenta ali je svaki put od DUZS PU Split vraćan na
korekciju.
Na temelju zaključka Stožera ZiS Grada Omiša, a nakon što od DUZS nije bilo očitovanja na gore
navedene prijedloge, preko ovlaštenog odvjetničkog ureda Grad Omiš je zatražio jednostrani raskid
ugovora s tvrtkom NW Wind d.o.o. Varaždin uz traženje povrata uplaćenih sredstava i naknadu štete.
Također je Grad Omiš 30.travnja 2012.g. zaključio ugovor o izradi Procjene i Planova ZiS/CZ s
tvrtkom Alfa atest d.o.o. Split.
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Omiša od 24.listopada 2012.g. donesena je odluka o donošenju
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u slučaju velikih nesreća i
katastrofa za Grad Omiš. Prethodno je nadležno državno tijelo dalo pozitivnu suglasnost na
predmetni dokument.
Na temelju odluke župana Splitsko-dalmatinske županije o nastanku izravne opasnosti od
elementarne nepogode uslijed velikih nanosa snijega s olujnim vjetrom od 3.-12.veljače 2012.g.
Grad Omiš je uspješno poduzeo potrebne mjere djelovanjem svog Stožera i angažiranjem javnih
komunalnih tvrtki u svom vlasništvu, vatrogastva, hitne pomoći i HGSS-a te angažiranjem teške
građevinske mehanizacije privatnih gospodarskih subjekata s lokalnog područja. O svemu je
sastavljeno konačno izvješće od 29.ožujka 2012.g.
Provođene su preventivne mjere za zaštitu i spašavanje kroz izgradnju komunalne
infrastrukture (poglavito vodoopskrba), izvanredna opskrba pitkom vodom zbog suše, uređenje javnih
prostora i nerazvrstanih i lokalnih cesta, projektirana sanacije opasnih stijena Omiške Dinare,
održavanje prometnih linija, sigurnost prometa i građana (spasilačka služba za kupališta), uređenje
prostora prikladnih za zbrinjavanje i skrb, veterinarske usluge, djelatnost GD HCK Omiš,
sufinanciranje programa HGSS Stanica Split, dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, angažiranje
jedinica prometne mladeži, očuvanja prirodne baštine rijeke Cetine, ulaganje u sigurnost školske

djece, osigurano redovno i uredno obavljanje temeljnih djelatnosti javnih komunalnih poduzeća
osobito na poslovima čistoće od „Peovica“ Omiš i vodoopskrbe/odvodnje od „Vodovod“ Omiš,
provođena komunalna prevencija u suradnji s policijskom postajom i dr.
Ulaganja financijskih sredstava u Proračunu za 2012.g. izravno namijenjenih razvoju zaštite i
spašavanja u iznosu od 100.000,00 kn nisu u cijelosti izvršena zbog nedefiniranog stanja razvoja
sustava uslijed nastupa potreba za izradom novih planskih dokumenata od kojih je osnovni bio u
izradi više od tri godine.
Ranije Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada Omiša preoblikovano je u Stožer zaštite i
spašavanja Grada Omiša odlukom Gradskog vijeća Grada Omiša. Čini ga 9 članova.
U sastavu Zapovjedništva civilne zaštite Grada Omiša izvršen je preustroj i imenovanje novih
članova i specijalnosti, te se sada ovo tijelo sastoji od 21 člana.
Postupak imenovanja i usuglašavanja pripadnika postrojbe opće i specijalističke namjene je u
tijeku pred nadležnim tijelima zbog evidentne potrebe obnavljanja članstva. Čine ih ukupno 53
pripadnika. Predstoji ponovno osnivanje postrojbi civilne zaštite prema rezultatima iz nove Procjene
ugroženosti koja je u postupku usuglašavanja teksta i konačnog donošenja.
Za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite u naseljima i dijelovima naselja u
sastavu Grada Omiša određene su osobe po kriteriju članstva u vijećima mjesnih odbora. Predviđeno
je 40 povjerenika i 40 zamjenika povjerenika.
S Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Split provodi se Sporazum o
sufinanciranju djelatnosti spašavanja osoba na području Grada Omiša, a formirana je i opremljena
njena niža organizacijska jedinica u Omišu. HGSS Stanica Split podnijela je izvješće o radu u 2012.g.
kao i plan rada za 2013.g. koji čine sastavni dio ove analize.
Kroz program Plava zastava na gradskoj plaži Omiš uspostavljena je stalna spasilačka služba.
Gradsko društvo crvenog križa Omiš izradilo je izvješće o svom djelovanju za razdoblje 2010.2012.g. koji u skraćenom obliku prileži ovoj analizi. U izvješću je dodatno naglasak ma provedbi
sigurnosne vježbovne akcije „Omiš zajedno 2012.“ čiji je nositelj ovo Društvo.
U javnom skloništu Priko izvršeni su radovi na ispitivanju stanja elektro instalacija, atestiranju i
projektiranju njihovog popravka putem licenciranih pravnih osoba. Utvrđeno je da isti nije primjeren
za stalni boravak osoba zbog nedostataka u instalacijama i opremi, te se isti zbog svojih građevinskih
karakteristika trenutačno koristi za skladištenje razne arhivske građe državnih i lokalnih tijela.
Osnovna namjena tog objekta više ne može biti kao sklonište.
Sufinancirane su aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Omiša. Istu čine tri DVD-a s ukupno
100 članova.
Iz Programa kontingenta od 210 vozila Vlade RH ukupno je nabavljeno dva nova navalna
vatrogasna vozila za potrebe DVD Omiš. Vatrogasna zajednica je paralelno nabavila još po jedno
rabljeno navalno i zapovjedno vozilo te preuredila i prerasporedila dio postojećeg voznog parka
U 2008.g. donesena je odluka Gradskog poglavarstva Grada Omiša o pristupanju nabavi još tri
vatrogasna vozila putem posebnog programa HVZ do 2012 g. ali program nije saživio te se očekuje
neki drugi sličan program koji bi olakšao nabavu nužno potrebne tehničke opreme naših vatrogasnih
postrojbi.
Vatrogasna zajednica Grada Omiša podnijela je posebno Izvješće o poduzetim vatrogasnim
intervencijama njenih postrojbi za cijelu 2012.g. i plan rada za 2013.g.koji čine sastavni dio ove
analize.
Vatrogasna zajednica Grada Omiša sukladno odredbama Procjene i Plana zaštite od požara
pristupa organiziranju nove ustrojstvene jedinice dobrovoljnog vatrogasnog društva na području
Gornjih Poljica te u tom smislu provodi obučavanje i opremanje dobrovoljnih vatrogasaca lociranih na
rečenom prostoru.
Grad Omiš je u postupku donošenja prostorno planske dokumentacije u više razina, a koja
će sadržavati odredbe o sklanjanju stanovništva i planiranju mjera zaštite i spašavanja u prostornom
planiranju.
Ukupnim novčanim iznosom od 1,3 milijuna kuna Grad Omiš je pribavio idejni i izvedbeni
projekt sanacije stijena Omiške Dinare radi otklanja opasnosti po građane i dobra od njihovog pada
te od Vlade RH dobio odluku o financiranju realizacije projekta u ukupno 10 milj. kn u idućih nekoliko
godina. Potrebne dozvole su pribavljene i očekuje se početak radova u prvom tromjesečju 2013.g.
Hrvatske ceste su na samom kraju 2012.g. dovršile proboj cestovnog tunela na tzv. omiškoj
zaobilaznici čime je nastala nova okolnost po pitanju sigurnosti građana, a o čemu će se voditi
računa u narednom periodu.
Stožer ZiS i Zapovjedništvo CZ Grada Omiša, te Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Omiš
su sa svojim cjelokupnim članstvom sudjelovali u dvodnevnom osposobljavanju u Centru Divulje
dana 26. i 27.travnja 2012.g..
Stožer ZiS i Zapovjedništvo CZ Grada Omiša u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Omiš

sudjelovali su u u pokaznoj vježbi Cetina 2012.g. održanoj dana 3.studenog 2012.g.
Kroz razmatrano razdoblje 2012.g. u Gradu Omišu provedeni su i slijedeći posebni poslovi:
- proveden inspekcijski nadzor o izvršavanju obveza tijela jedinica lokalne samouprave po čl. 28. i
dr. Zakona o zaštiti i spašavanju s mjerama obveze izrade Plana zaštite i spašavanja, Plana
civilne zaštite, Odluke o određivanju operativnih snaga i osoba od interesa za zaštitu i spašavanje,
Odluke o osnivanju, popunjavanju i opremanju postrojbi, Rješenja o imenovanju povjerenika civilne
zaštite;
- proveden inspekcijski nadzor glede provođenja propisanih mjera zaštite od požara s urednim
nalazom;
- proveden inspekcijski nadzor u svezi provedbe obveza iz čl.45. Zakona o vatrogastvu s
urednim nalazom;
- ažuriranje priloga Operativnog plana za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području SDŽ po
Izvodu za Grad Omiš (obrasci 1-13) za 2012.g.;
- zaključen ugovor i provedeno angažiranje jedinica prometne mladeži;
- zaključen ugovor i provedeno sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći;
- zaključen ugovor o Plavoj zastavi na gradskoj plaži Punta;
- izrađen imenik za pozivanje nadležnih službi iz komunalnih djelatnosti;
- donesen i provođen Operativni plan za primjenu Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2012.g. na području Grada Omiša;
- primjenjivana Procjena i Plan zaštite od požara čije ažuriranje smo dužni izraditi 2014.g.;
- dovršen projekt mjera zaštite od pada stijena Omiške Dinare i dobivena potvrda na glavni projekt;
- vršeni su transferi za donacije u korist udruga građana od interesa za zaštitu i spašavanje;
- razmatran i primijenjen naputak DUZS za izradu Planova ZiS i CZ glede dvostrukog angažmana
iste osobe u različitim zadaćama;
- razmatran i primijenjen naputak DUZS za izradu gradskih dokumenata sukladno izmjenama propisa
o metodologiji izrade procjene i planova;
- ažuriranju i popuna članstva u Stožeru i Zapovjedništvu;
- potvrđivanje imenovanja novih zapovjednika vatrogasnih postrojbi;
- razmatrana potreba za mjerama ZiS u slučaju loših vremenskih prilika;
- obilježavanje Dana civilne zaštite.
Na temelju svega iznesenog donosi se slijedeći
Zaključak
1. Smatra se da su kroz 2012.g. osigurani potrebni preduvjeti za izvršavanje te da su u svim važnim
segmentima provedene obveze Grada Omiša za uspješnu i učinkovitu zaštitu i spašavanje građana,
materijalnih sredstava i okoliša kroz redovne i izvanredne situacije.
2. Prihvaća se izvješće o poslovanju u 2012. g. i aktivnostima u tijeku 2013.g. Vatrogasne zajednice
Omiš i DVD u sastavu, HGSS Stanice Split i GDCK Omiš.
3. Utvrđuje se potreba s trgovačkim, građevinskim i prijevozničkim tvrtkama te drugim pravnim
osobama sa sjedištima na području Grada Omiša koje su utvrđene od posebnog interesa za zaštitu i
spašavanje uskladiti obveze o pružanju usluga u slučaju neposredne ugroze ljudi i dobara.
4. Zbog moguće opasnosti od nepovoljnih hidroloških uvjeta utvrđuje se spremnost nadležnih službi
te se postupanje istih planira sukladno odredbama Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
kad budu doneseni, a do tada Procjene ugroženosti stanovništva i dobara te analognom primjenom
Plana zaštite i spašavanja u slučaju rušenja brane Peruča i Plana TOURS.
5. Utvrđuje se da nema posebnih potreba za poduzimanje dodatnih preventivnih mjera i aktivnosti za
slučaj ekstremnih zimskih meteoroloških uvjeta na području Grada Omiša s obzirom da iste
uobičajeno ne traju duže od 48 sati kao vremenske granice za proglašenje zastoja u normalnom
odvijanju života u zajednici.
6. Zbog tehničke neuvjetnosti građevinskog objekta koje je do kraja 2011.g. imao status javnog
skloništa u Četvrti Vrilo 8. u Omišu uslijed nefunkcionalnog sustava dovoda svježeg zraka i odvodnje
fekalnih voda, te njihove neprimjerenosti suvremenim standardima sklanjanja stanovništva u
opasnostima od kemijskog, vodenog i atomskog napadaja, a osobito zbog stalnog plavljenja prostora
izgrađenog ispod razine obližnjih voda, predlaže se Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Područni
ured u Splitu da razmotri mogućnost ukidanja statusa javnog skloništa i prevođenjem tog objekta u
privremeno i prostorno ograničeno zaklonište.
7. Pristupa se žurnom donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Omiša u
okviru vremenskog roka zadatog inspekcijskim rješenjem od 21.prosinca 2012.g.

8. Daje se suglasnost na prijedloge tekstova akata za donošenje po nadležnosti gradonačelnika
Grada Omiša i to:
- odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite;
- odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
- odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite u mjesnim odborima
- prijedloga rješenja o popuni postrojbi civilne zaštite.
9. Radi osiguravanja temeljnih preduvjeta za djelovanje organiziranih snaga zaštite i spašavanja na
području Grada Omiša kroz postrojbu opće i specijalističke namjene civilne zaštite, tražiti će se od
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Split, da pristupi popuni i raspoređivanju
pripadnika postrojbi zaštite i spašavanja te planu obuke pripadnika takvih organiziranih snaga zaštite
i spašavanja.
10. Postupak predlaganja osoba za raspoređivanje u postrojbe opće i specijalističke namjene Grada
Omiša provesti će se na temelju primljenih prijedloga koje će Grad Omiš zatražiti od vijeća mjesnih
odbora u svom sastavu
11. Utvrđuje se potreba nabave dijela osobne i skupne opreme pripadnika stožera, te zapovjedništva,
postrojbi i povjerenika civilne zaštite prema važećim propisima i planovima, a sukladno financijskim
mogućnostima gradskog proračuna u 2013.g. i dalje.
12. Utvrđuje se potreba nabave atestirane osobne zaštitne opreme za min. po 10 djelatnih
vatrogasaca u DVD Gata i DVD Kučiće.
II/. SMJERNICE

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava
zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja
za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013.
godini.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. CIVILNA ZAŠTITA:
(stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo, postrojbe i dr. sposobnosti CZ)
Prioritetno donijeti Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu
zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu te usklađeno s
osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje
na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih
osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za stožer,
zapovjedništvo, postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog
razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i
drugih aktivnosti.
Paralelno iskazati mogućnosti za osiguravanje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i
sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu
zaštite i spašavanja.
Na temelju gore navedenih dokumenata donijeti će se Operativni plan civilne zaštite.
Na temelju Procjene i Plana zaštite i spašavanja donijeti će se odluka o utvrđivanju operativnih
snaga i pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje Grada Omiša.
Prema utvrđenjima iz prethodnih stavaka donijeti će se odluka o osnivanju postrojbe civilne
zaštite i utvrditi opseg, struktura i popuna njenog sastava.
U suradnji s nadležnim službama SDŽ i resornih ministarstava nastaviti sa započetim
aktivnostima za realizaciji projekta sanacije stijena Omiške Dinare.

2. VATROGASTVO:
(vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)
Za dobrovoljne vatrogasne postrojbe, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim
projektima, iskazati bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja prema propisanim standardima
(priprema projekta izgradnje novog vatrogasnog doma, nabava vatrogasne opreme i vozila), razvoja
kadrovskih kapaciteta (modeli senzibilizacija mladih s planiranim obučavanjem, vježbama i si.),
sustava organizacije i djelovanja (dežurstva, dislokacija i si.) te pregled financijskih sredstava u

Proračunu za te namjene, s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i
spašavanja na području Grada Omiša u narednoj godini. Osobito skrbiti o izbjegavanju svih
negativnosti koje su službenim nalazima na požarištima utvrđene kao propusti organizacije,
djelovanja i opremanja vatrogasnih snaga.
Posebni akcent staviti će se na prioritetnu nabavu osobne vatrogasne opreme za članove DVDa na intervencijama, a koje su sukladne propisanim standardima kvalitete.
Pristupiti će se organiziranju dobrovoljnih vatrogasnih snaga na prostoru Gornjih Poljica.
Sukladno prostornim i ljudskim resursima u DVD Gata i DVD Kučiće stvoriti mogućnosti
posjedovanja po jednog potražnog psa s vodičem.

3. SKLONIŠTA
Za navedene namjene iskazati aktivnosti, projekte i potrebna financijska sredstva iz Proračuna
za: tekuće održavanje skloništa/zakloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje
skloništa/zakloništa s ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju
prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Formalno dovršiti izmjenu statusa skloništa Priko. Utvrditi nadzor i
uvjete korištenja od trećih osoba objekta ranijeg na Priku.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
(HGSS, GDCK, planinari, lovci, radioamateri, rafting i ronilački klubovi i dr.)
Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i
programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrditi aktivnosti koje će se
financirati iz Proračuna Grada Omiša.
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Za djelatnosti: hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska
služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture
- kao što su vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja, ceste, vodotoci, šume energetika i
druga, te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim
djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje osiguravati uvjete za rad i djelovanje
sukladno njihovim planovima i programima i realnim mogućnostima raznih dostupnih izvora
financiranja. Navedenim subjektima prema fazama i prioritetima dostaviti izvode Procjene
ugroženosti, Plana ZiS, Plana CZ i Plana TOURS.
UPUTE:
CIVILNA ZAŠTITA:
Za razradu ovog dijela smjernica koristiti podatke nove Procjene ugroženosti i Plana zaštite i
spašavanja, a dodatno potrebne podatke će iskazati područni ured za zaštitu i spašavanje, sukladno
procjenama ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara i planovima zaštite i spašavanja jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge više razine nadležnosti. Kroz ovaj dio iskazat
će se potrebe razvoja zapovjednih i drugih tijela i postrojbi civilne zaštite, osnivanje, osposobljavanje
i uvježbavanje postrojbi, opremanje materijalno-tehničkim sredstvima te druge potrebe za dostizanje
potrebne razine spremnosti za djelovanje u slučaju katastrofa i većih nesreća.
VATROGASTVO:
Elemente za izradu ovog dijela smjernica iskazat će vatrogasna zajednica gradova i općina
vatrogasnog područja Omiš te gravitirajuće ustanove javnih vatrogasnih postrojbi na temelju vlastitih
programa u dijelu materijalnog razvoja, organizacije djelovanja, osposobljavanja članstva,
uvježbavanja snaga i drugih planiranih aktivnosti. Osloniti se na odrednice aktualnog Programa mjera
za zaštitu od požara od interesa za RH.
SKLONIŠTA:
Podatke za ovaj dio smjernica iskazuju područni uredi za zaštitu i spašavanje i to: troškova tekućeg
održavanja, tehničke kontrole i investicijskog održavanja skloništa. Za skloništa koja se nalaze u
stambenim zgradama i kojih su vlasnici u pripadajućem dijelu ujedno i vlasnici stanova, troškovima
održavanja treba teretiti stambenu pričuvu zgrade kako bi se osiguralo da skloništa budu u
funkcionalnom stanju. Troškovi izgradnje i održavanje skloništa u vlasništvu pravnih osoba idu na
teret vlasnika i oni su ih dužni dostaviti područnom uredu za zaštitu i spašavanje. Za javna skloništa
iskazuju se aktivnosti i projekti koji će se financirati iz proračuna Grada Omiša kad ista imaju status
javnih skloništa.

UDRUGE GRAĐANA:
Za dio smjernica koje obuhvaćaju udruge građana, nositelj izrade smjernica od svake udruge od
značaja za zaštitu i spašavanje na svom području zatražit će razvojne programe i projekte te druge
podatke koji se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruge u
jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja. Ovaj dio smjernica trebala bi pratiti i odluka o
sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti za zaštitu i
spašavanje na području Grada Omiša.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE:
Grad Omiš u procesu izrade smjernica od pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u
okviru redovne djelatnosti zatražit će podatke isključivo o programima čija bi realizacija doprinijela
materijalno-tehničkom jačanju jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja na svom području i koje su
god tim uvjetima spreme financirati ili sufinancirati. Sastav i ulogu temeljiti na odredbama Procjene
ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja.
VAŽNO: Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Omiša. Zato se mogu utvrditi
načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koje se utvrde posebno značajnim za zaštitu i
spašavanje (nisu posebno neophodne za obavljanje njihovih redovnih djelatnosti ali su
komplementarne s već postojećim organizacijskim i personalnim sposobnostima). Pored navedenog,
analiza stanja njihove spremnosti za djelovanje u slučaju katastrofe i veće nesreće, prema
opasnostima i posljedicama iz procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara, predstavlja
temelj za utvrđivanje razvojnih potreba ostalih operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja (civilne
zaštite, vatrogasnih postrojbi i zapovjedništva, udruga od značaja za zaštitu i spašavanje i dr.).
III/. ZAKLJUČNE ODREDBE:
Sastavni dio ovih Smjernica je i izvod iz Proračuna po pozicijama namijenjenim za razvoj
pojedinih dijelova - operativnih snaga - jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja Grada Omiša u
2013. godini koji u .
OPIS POZICIJE

R. br.
1.

ZAPOVJEDNIŠTVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA,
ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
- Osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
- Zapovjedništva zaštite i spašavanja
- Zapovjedništva civilne zaštite
- Postrojbe civilne zaštite
- Povjerenici civilne zaštite
- Voditelji skloništa

2.

UKUPNO
PROCJENA I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CZ
PLAN CIVILNE ZAŠTIE
- ugovaranje, izrada i donošenje dokumenata ZiS
UKUPNO
VATROGASTVO:

3.
-

Vatrogasna zajednica
Preventiva kroz Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
Vatrogasna oprema
Ažuriranje Procjene i Plana zaštite od požara

UKUPNO
SKLONIŠTA:
4.

- Tekuće održavanje
- Tehnička kontrola
- Investicijsko održavanje

UKUPNO
UDRUGE GRAĐANA:
5.

PLANIRANO 2012. god.

90.000,00 kn

90.000,00 kn

25.000,00 kn
25.000,00 kn
2.100.000,00 kn
360.000,00 kn
150.000,00 kn
0,00 kn
2.610.000,00 kn
5.000,00 kn
2.000,00 kn
3.000,00 kn
10.000,00 kn

(HGSS,
planinari, kinolozi, radioamateri, rafting klubovi i dr.)

50.000,00 kn
10.000,00 kn

UKUPNO

60.000,00 kn

6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZAŠTITA I
SPAŠAVANJE REDOVITA DJELATNOSTI:
Hitna pomoć.
Javno zdravstvo
Crveni križ,
Veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša,
Elementarne nepogode,
Prometne jedinice mladeži,
Održavanje nerentabilnih autobusnih linija,
Javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture, sanacija
stijena, deratizacija, javna rasvjeta, nerazvrstane ceste i dr. kao i
pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom
i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje
Interventni prijevoz pitke vode za sušno razdoblje

UKUPNO
SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

160.000,00 kn
20.000,00 kn
300.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
85.000,00 kn
800.000,00 kn
Posebne stavke proračuna
na pozicijama komunalnostambene djelatnosti i zaštite
okoliša

300.000,00 kn
1.705.000,00 kn
4.500.000,00 kn

Ovaj akt se objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša i stupa na snagu osmog dana od
objave.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVLJA SE:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
2. Stožer zaštite i spašavanja Grada Omiša,
3. DUZS, PU zaštite i spašavanja, Odsjek za preventivu, planiranje i nadzor, M.Hrvata 1., Split,
4. Službeni glasnik Grada Omiša,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

KLASA: 810-01/12-01/07
URBROJ: 2155/01-01-13-3
Omiš, 26.veljače 2013.g.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09 i 9/10), u
svezi čl. 28. st. 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("NN" br. 174/04 – 127/10), Stožer zaštite i
spašavanja Grada Omiša na sjednici od 26.veljače 2013.g. donosi

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog teksta Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Omiša u 2013. godini te Prijedlog financijskog plana za provođenje zadaća
zaštite i spašavanja na području Grada Omiša u 2013.g. i predlaže se Gradskom vijeću Grada Omiša
njihovo donošenje u obliku i sadržaju kakav prileži u privitku ovog zaključka kao njegov sastavni dio
pod oznakom KLASA: 810-01/12-01/07 URBROJ: 2155/01-01-13-2.
2. Za izvjestitelje pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuju se Mijo Mimica načelnik Stožera
zaštite i spašavanja Grada Omiša, te Đeki Stanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i
društvene djelatnosti Grada Omiša.

NAČELNIK STOŽERA
Mijo Mimica, oec.
GRADONAČELNIK
Ivan Škaričić, prof.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Stožer zaštite i spašavanja Grada Omiša,
4. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Stožer zaštite i spašavanja
KLASA: 810-01/12-01/07
URBROJ: 2155/01-01-13-3/1
Omiš, 26.veljače 2013.g.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 2. i članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju
(Narodne novine br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Stožer zaštite i spašavanja Grada Omiša na
sjednici održanoj dana 26.veljače 2013. godine, donosi

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ZA PROVOĐENJE ZADAĆA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA 2013. GODINU
Red.
broj
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

OPIS POZICIJE
Obuka članova Stožera zaštite i spašavanja (1 qrupa, 30
nastavnih sati /140,00 kuna bruto/ 1 put)
Obuka članova Zapovjedništva civilne zaštite (1 grupa, 30
nastavnih sati /140,00 kuna bruto/ 2 puta)
Nabavka tipiziranih prsluka za pripadnike snaga ZiS i CZ
Troškovi za izradu Planova zaštite i spašavanja te drugih
dokumenata zaštite i spašavanja
(prikupljanje podataka
radni sastanci sa subjektima planiranja
informatička oprema i kancelarijski materijal
stručni seminari i radionice
tiskanje i distribucija potrebitih materijala i planova)
Vježbe i trenaža zapovjedništava za izvršenje zadaća (26
obveznika x140,00 kn x 2 puta)
Međunarodna suradnja
Troškovi angažiranja snaga i sredstava

IZNOS
4.200,00
8.400,00
22.800,00

1.500,00

7.280,00
0,00
po potrebi rebalans proračuna

8.

Popuna postrojbi civilne zaštite (pozivanje, putni troškovi za
obveznike CZ = 99 x 40,00 kn x 2 puta)

9.

Opremanje postrojbi ( 10 kompleta x 1.620,00 kn)

10.

Nabavka stručne literature za područje zaštite i spašavanja

11.

Refundacije troškova za obveznika CZ (125 obveznika x
85,00 kn (½ dnevnice) x 2 puta

21.250,00

12.

Redovno održavanje javnog skloništa

10.000,00

UKUPNO:

7.920,00
16.200,00
570,00

100.000,00 kn
Načelnik:
Mijo Mimica, oec.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša,
2. Pismohrana.

