REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

KLASA: 910-01/16-01/05
URBROJ: 2155/01-01-17-***
Omiš, *********** 2017.g.

Na temelju odredbi čl. 17. st. 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine" br. 82/15), a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva. materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Omiš KLASA:910-01/154-01/04,
URBROJ: 2155/01-01-15-34 od 28.svibnja 2015. godine, članka 30. Statuta Grada Omiša ("
Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10. 2/13 i 10/13), te suglasnosti Državne uprave
za zaštitu i spašavanje - Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, KLASA:810-03/1601/02, URBROJ: 541-15-01-17-99 od 25.siječnja 2017. godine, Gradsko vijeće Grada Omiša
na ****. sjednici održanoj dana ************* 2017. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite na području Grada Omiša
I.
Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od interesa za sustav civilne zaštite na
području Grada Omiša su:
1. Vatrogasna zajednica Grada Omiša u čijem sastavu su: Dobrovoljno vatrogasno društvo
Gata, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kučiće i Dobrovoljno vatrogasno društvo Omiš;
2. Gradsko društvo Hrvatskog crvenog križa Omiš;
3. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Split – IT Omiš;
4. „Vodovod“d.o.o. Omiš;
5. „Peovica“ d.o.o. Omiš;
6. „Promet“ d.o.o. Split;
9. Veterinarska stanica d.o.o. Omiš,
7. „Studenac“ d.o.o. Omiš;
8. Planinarsko društvo „Imber“ Omiš.
II.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Omiša su one
pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim
resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Omiša.
III.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite
Grada Omiša.
IV.
Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana
zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i
aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih
nesreća.

V.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite na području Grada Omiša, u svojim operativnim planovima planirat će provedbu
dobivenih mjera i aktivnosti.
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih
snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Omišu KLASA:810-01/1301/04, URBROJ: 2155/01-02-13-1 od 16.veljače 2013.g.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Omiša“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured u Splitu, Moliških Hrvata 1, Split
4. Vatrogasna zajednica Grada Omiša, Dražojevića 8., Omiš,
5. Gradsko društvo HCK Omiš, Punta 1., Omiš,
6. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Split, Šibenska 41, Split,
7. „Vodovod“ d.o.o. Omiš, Četvrt Vrilo 6, Omiš,
8. „Peovica“ d.o.o. Omiš, Nazora 12, Omiš,
9. Promet“ d.o.o. Split, Hercegovačka 20, Split,
10. Veterinarska stanica Omiš, Obala gusara 6, Omiš,
11. „Studenac“ d.o.o. Omiš, Četvrt Ribnjak 17, Omiš,
12. Planinarsko društvo „Imber“, Obala gusara 6, Omiš,
13. Službeni glasnik Grada Omiša,
14. Pismohrana,

Obrazloženje
1. Pravni temelj
Člankom 17. stavak: 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ( "Narodne novine"
broj 82/15.) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na svom području.
Člankom 30. Statuta Grada Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša broj 4/09, 9/10. 2/13 i 10/13)
Gradsko vijeće Grada Omiša donosi opće i druge akte kojima se uređuju pitanja iz
samoupravnog djelokruga Grada Omiša.
2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovom odlukom, te svrha koja se želi
postići uređenjem odnosa na predloženi način
Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15.) (u daljnjem tekstu: Zakon) u
bitnome je promijenio sustav zaštite i spašavanja, odnosno stupanjem na snagu ovog
Zakona prestao je važiti Zakon o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj 174/04., 79/07.,
38/09., i 127/10.).
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini.
Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području
Grada Omiša s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih
nesreća Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje nositelji su posebnih zadaća u
zaštiti i spašavanju. Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama
istima će se dostaviti Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Omiša. S pravnim
osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Omiša zaključiti će se
ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna
sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja na području Grada
Omiša.
Slijedom navedenog izrađen je Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području Grada Omiša.
3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje Odluke, te način njihova osiguranja.
Za administrativnu provedbu ove odluke nije potrebno planirati financijska sredstva u
Proračunu Grada Omiša. Za troškove postupanja pravnih osoba nastale u skladu s
preuzetim i zadatim obvezama tijekom nastupa ili prevencije ugroza sredstva osigurava Grad
Omiš s pozicije za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve.
Slijedom navedenoga predlaže se Gradskom vijeću Grada Omiša da razmotri i donese
Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada
Omiša
U prilogu se dostavlja tekst Prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području Grada Omiša, te suglasnost DUZS-PUZS Split.

PREDLAGATELJ
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA KOJI
OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 910-01/16-01/05
URBROJ: 2155/01-02-17-2
Omiš, 19.siječnja 2017.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.
4/09, 9/10, 2/13 i 10/13) i čl.54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 6/09), u svezi s odredbama članaka 17.st.1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15), zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost
gradonačelnika Grada Omiša donosi

Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se prijedlog teksta Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području Grada Omiša, te se dostavlja na razmatranje i
donošenje u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku pod KLASA: 910-01/1601/05 URBROJ:2155/01-01-17 .
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić,
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA KOJI
OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
Ivo Tomasović, dipl.oec. v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje PUZS Split, Moliških Hrvata 1, Split,
4. Pismohrana /04/.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 910-01/16-01/05
URBROJ: 2155/01-02-17-3
Omiš, 19.siječnja 2017.g.

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE SPLITI
SPLIT
Moliških Hrvata 1

PREDMET: Zahtjev za izdavanje suglasnosti na prijedlog Odluke o
utvrđivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite na području Grada Omiša

Sukladno odredbama čl.12.st.1.ps.23. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne
novine br. 82/15), u prilogu dostavljamo prijedlog Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Omiša uz zamolbu da na njen oblik i
sadržaj izdate svoju suglasnost kako bi je potom mogli podnijeti predstavničkom tijelu Grada
Omiša na donošenje.
Napominjemo da važeću Procjenu ugroženosti i Planove zaštite za Grad Omiš
možete vidjeti na slijedećem internetskom linku:
http://www.omis.hr/Društveniposlovi/Zaštitaisigurgrađana/Sigurnost/tabid/105/Default.aspx.
S poštovanjem,
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA KOJI
OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
Ivo Tomasović, dipl.oec.

DOSTAVITI:
1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
PUZS Split, Moliških Hrvata 1., Split,
2. Pismohrana.

