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Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici
održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
kojom se dodjeljuje
NAGRADA GRADA OMIŠA ZA ŽIVOTNO
DJELO
za 2013. godinu
Stipi Mediću,
posthumno
za izniman doprinos razvoju i aﬁrmaciji Festivala
dalmatinskih klapa Omiš te za ukupno djelovanje u
zastupanju interesa Festivala i Grada Omiša.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2155/01-01-14-40
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici
održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
kojom se dodjeljuje
NAGRADA GRADA OMIŠA ZA ŽIVOTNO
DJELO
za 2013. godinu
odvjetniku Anti Maduniću,
posthumno
za nesebičnu pomoć studentima, za značajne aktivnosti kojima je gradio i unapređivao odnose među
svojim sugrađanima, poticao druženja i povezivanja

svih Omišana u Zagrebu te za ukupne doprinose ugledu grada Omiša.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2155/01-01-14-41
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici
održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
kojom se dodjeljuje
OSOBNA NAGRADA GRADA OMIŠA
za 2013. godinu
Ivanu Bogdanoviću,
sveučilišnom prvostupniku (baccalaureus)
povijesti i ﬁlozoﬁje
za zavidne rezultate koje postiže u školovanju
unatoč tomu što je slabovidna osoba te za nastojanja
u senzibiliziranju hrvatske javnosti o problemima u
obrazovanju osoba s invaliditetom, ali i mogućnostima
koje im se pružaju.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2155/01-01-14-42
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici
održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
kojom se dodjeljuje
OSOBNA NAGRADA GRADA OMIŠA
za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2155/01-01-14-44
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

mr. sc. Nevenu Mimici
za doprinose izgradnji i napretku Grada Omiša, te
za djelovanje u zastupanju interesa Grada Omiša.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2155/01-01-14-43
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici
održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
kojom se dodjeljuje
SKUPNA NAGRADA GRADA OMIŠA
za 2013. godinu

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici
održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
kojom se dodjeljuje
SKUPNA NAGRADA GRADA OMIŠA
za 2013. godinu
Udruzi izviđača „Omiš“,
povodom šezdesete godišnjice djelovanja
za doprinose razvoju izviđaštva u Omišu, humanitarni i društveni rad te za doprinose u Domovinskom
ratu.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2155/01-01-14-45
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Društvu “Hrvatska žena” - Omiš,
povodom dvadesete godišnjice djelovanja
za značajna postignuća u humanitarnom radu,
duhovnoj obnovi, kulturi i drugim područjima
društvenog i javnog života Grada Omiša kojima članice
Društva njeguju i razvijaju ljubav prema obitelji i domovini te solidarnost prema slabima i ugroženima.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici
održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi

ODLUKU
kojom se dodjeljuje

Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2155/01-01-14-47
Omiš, 29. travnja 2014. godine

PLAKETA GRADA OMIŠA
za 2013. godinu

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Ivanki Baučić, prof.

Zvonko Močić, dr. med.

za nesebični volonterski rad s korisnicima i
članovima Udruge roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama „PRIJATELJ“ kojim podiže kvalitetu
njihova života i pomaže integraciji u sredinu u kojoj
žive.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2155/01-01-14-46
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici
održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
kojom se dodjeljuje
PLAKETA GRADA OMIŠA
za 2013. godinu

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici
održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
kojom se dodjeljuje
PLAKETA GRADA OMIŠA
za 2013. godinu
Ivanki Pejković,
učiteljici
za odgovorni, samozatajni i nadasve kreativni rad s
učenicima te neupitne životne vrednote koje je tijekom
rada davala svim svojim učenicima i suradnicima.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2155/01-01-14-48
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Sylviji Marušić, dipl. ing.
za dugogodišnji, samozatajni volonterski rad i
donacije kojima pomaže nastavni i izvannastavni rad
Osnovne škole Josip Pupačić te za značajnu pomoć
učenicima slabijeg imovinskog stanja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici
održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi

ODLUKU
kojom se dodjeljuje

Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2155/01-01-14-50
Omiš, 29. travnja 2014. godine

PLAKETA GRADA OMIŠA
za 2013. godinu

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Neni Munitiću, prof.

Zvonko Močić, dr. med.

za višestruko nagrađivana postignuća u radu sa
svojim učenicima na raznim državnim i međunarodnim
natjecanjima te za osnivanje i nadasve uspješno
vođenje međunarodnog gitarističkog festivala Omiš
guitar fest koji je postao najveći gitaristički festival u
jugoistočnom dijelu Europe.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2155/01-01-14-49
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici
održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
kojom se dodjeljuje
PLAKETA GRADA OMIŠA
za 2013. godinu
Darku Matajčiću
za doprinose u razvoju omiškog izviđaštva, postignute zavidne rezultate u odgoju i obrazovanju djece i
mladih u duhu izviđaštva te za humanitarni rad i aktivno djelovanje u drugim gradskim udrugama.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Temeljem članka 12. stavak 1. i čl. 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09,
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 9.
sjednici, održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
o uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa
između Grada Omiša i Općine Motovun
I.
Grad Omiš uspostavlja suradnju s Općinom Motovun.
II.
Međusobna suradnja bit će usmjerena na područje
školstva, kulture, sporta, gospodarstva, zaštite prirode i okoliša, demokracije, mobilnosti mladih, državne
uprave i lokalne samouprave.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša za potpisivanje Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između
Grada Omiša i Općine Motovun u obliku i sadržaju kakav prileži ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 900-01/13-01/01
Urbroj: 2155/01-01-14-9
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi čl. 30 Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13 i
10/13), a u skladu s nacrtom Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske 2014.-2020., Mjera 19 – LEADER
(Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU
fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju,
objava u siječnju 2014. na službenim web stranicama),
Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici, dana 29.
travnja 2014. godine donosi:
ODLUKU
o uključivanju u projekt suosnivanja Lokalne akcijske grupe „JADRO“, za Grad Omiš
Članak 1.
U svrhu implementacije LEADER programa u Republici Hrvatskoj, Grad Omiš ovom je Odlukom suglasan sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne
akcijske grupe „JADRO“ (u daljnjem tekstu: LAG
„JADRO“), kao jedan od suosnivača, a koja se osniva
radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih
dionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om
obuhvaćenog područja.
Članak 2.
Grad Omiš se uključuje u formiranje i djelovanje
LAG-a „JADRO“ sa svim naseljima u sastavu.
Članak 3.
Za predstavnika Grada Omiša u procesu formiranja LAG-a imenuje se gradonačelnik Grada Omiša ili
druga osoba koju on odredi, a koji će obavljati dužnost
Člana Skupštine LAG-a od dana Osnivačke skupštine,
odnosno datuma osnivanja LAG-a.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, Odluka o
uključivanju u projekt „Pokretanja Lokalne akcijske
grupe“, za Grad Omiš, KLASA: 400-01/13-01/18, URBROJ: 2155/01-01-13-5 od 3. prosinca 2013. godine
stavlja se van snage.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u "Službenom glasniku Grada Omiša".
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 400-01/13-01/18
Urbroj: 2155/01-01-14-0
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbe članka 30. Statuta Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša” 4/09, 9/10, 3/13), a
sukladno odredbama članka 146. Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o vodama (“Narodne novine” br.
56/13), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 9. sjednici
održanoj 29. travnja 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Grada Omiša na javnog isporučitelja vodnih usluga tvrtku „Vodovod“ d.o.o. iz Omiša
I.
Komunalne vodne građevine u vlasništvu Grada
Omiša:
-Vodovod Lokva – staro selo – objekti: crpna stanica
Lokva 1, vodospremnik i crpna stanica Lokva, vodospremnik i hidroforsko postrojenje Gorica i cjevovodi, ukupne nabavne vrijednosti 2.055.000,00
kuna,
-Vodovod Čelina- objekti: crpna stanica Čelina,
vodospremnik Čelina i cjevovodi, ukupne nabavne
vrijednosti 876.400,00 kuna, prenose se u vlasništvo tvrtke "Vodovod" d.o.o. Omiš , bez naknade.
II.
Procjena vrijednosti objekata učinjena je od strane
tehničke službe tvrtke "Vodovod" d.o.o. iz Omiša.
III.
O postupku preuzimanja objekata opisanih u točci
I. ove Odluke sačiniti će se primopredajni zapisnik.
IV.
Za provođenje postupka preuzimanja objekata
opisanih u točci 1. ove Odluke, između Grada Omiša
i tvrtke "Vodovod" d.o.o. Omiš ovlašćuje se Upravni
odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 325-01/14-01/08
Urbroj: 2155/01-01-14-3
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 153/13), članka
30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada
Omiša", broj 4/09, 9/10 i 2/13), Gradsko vijeće Grada
Omiša na 9. sjednici održanoj 29. travnja 2014. godine
donosi
ODLUKU O IZRADI
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
GOSPODARSKE ZONE KOSTANJE- UPU
KOSTANJE 2
I. Uvodne odredbe
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kostanje (u daljnjem tekstu
UPU Kostanje 2).
Nositelj izrade UPU Kostanje 2 je Grad Omiš.
II. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana
Članak 2.
UPU Kostanje 2 se izrađuje i donosi u skladu s
odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" 153/13), Prostornog plana uređenja Grada
Omiš ("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/07, 8/10 i
3/13) te sukladno idejnom rješenju smještaja sadržaja u
prostoru zone koje je izrađeno prema Zaključku Gradskog vijeća Grada Omiša od 28. siječnja 2014. godine,
oznake Klasa: 350-01/13-01/26, urbroj: 2155/01-0114-3.

IV. Obuhvat plana
Članak 4.
Granica obuhvata UPU Kostanje 2 deﬁnirana je
Prostornim planom uređenja Grada Omiša, označena
kao izdvojeno građevinsko područje gospodarsko-poslovne namjene (K1, K2) u površini 157 ha, a nalazi
se na području Kostanjske krške zaravni (Kostanjska
ljut).
V. Ocjena stanja u obuhvatu plana
Članak 5.
Kako bi se omogućila izgradnja predviđenog sadržaja unutar gospodarsko-poslovne zone potrebno je
ovim planom deﬁnirati osnovnu infrastrukturu, smještaj građevine na građevinskoj čestici i druge uvjete
izgradnje u obuhvata UPU Kostanje sukladno članku
76. Prostornog plana uređenja Grada Omiša ("Službeni
glasnik Grada Omiša" br. 4/07, 8/10 i 3/13).
VI. Ciljevi i programska polazišta
Članak 6.
Cilj izrade i donošenja UPU Kostanje 2 je omogućiti izgradnju kapaciteta gospodarsko-poslovne namjene te osigurati mogućnosti otvaranja novih djelatnosti,
a u skladu s odredbama članka 76. Prostornog plana
uređenja Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/07, 8/10 i 3/13).
VII. Stručne podloge
Članak 7.
Za izradu UPU Kostanje 2 bit će korišteni podaci
iz idejnog rješenja smještaja sadržaja u prostoru zone
iz čl. 2. ove Odluke te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.
Ne procjenjuje se potrebnim izrada dodatnih stručnih podloga za izradu ovog UPU Kostanje 2.

III. Razlozi za donošenje Plana

VIII. Stručne i katastarske podloge za izradu
plana

Članak 3.

Članak 8.

Plan iz članka 1. ove odluke potrebno je donijeti
u svrhu ostvarivanja mogućnosti izgradnje poslovne
zone Kostanje, a ovaj UPU Kostanje 2 je preduvjet za
izdavanje dokumentacije temeljem koje se može graditi u zoni njegova obuhvata.

Za izradu Plana koristit će se podloge u skladu s
odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskog prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" 106/98, 39/04, 45/04 -ispravak i 163/04) koje će
se pribaviti u državnoj geodetskoj upravi i temeljem
postojeće geodetske podloge, odnosno kartografske

podloge iz Prostornog plana uređenja Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/07, 8/10 i
3/13).
IX. Popis tijela i osoba određenih posebnim
propisima, koja daju zahtjeve za izradu plana iz
svog djelokruga te drugih sudionika koji će
sudjelovati u izradi Plana
Članak 9.
- HT – Odjel za tehničko planiranje, Regija 2 –
jug, Vinkovačka 9, 21000 SPLIT
- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB
- HEP- DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb, DP
Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta bb, 21000 SPLIT
- HEP – PRIJENOS d.o.o. Zagreb, Prijenosno
područje Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000
SPLIT
- HEP- DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb, DP
Elektrodalmacija Split, Pogon Omiš, Vrisovci
bb, 21310 Omiš
- VODOVOD d.o.o., Četvrt Vrilo 6, 21310
Omiš
- MUP, Policijska uprava Splitsko dalmatinska, Trg hrvatske bratske zajednice 9, 21000
SPLIT
- HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Vončinina 3,
10000 ZAGREB
- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split,
Ruđera Boškovića 22, 21000 SPLIT
- ŽUPANIJSKI URED ZA GOSPODARSTVO,
21000 SPLIT, Vukovarska 1
- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica
grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za
zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel
za vodno područje dalmatinskih slivova, 2 Vukovarska 35, 21000 SPLIT
- HRVATSKE ŠUME, Kralja Zvonimira 35,
21000 SPLIT
- T-mobile HRVATSKA d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10000 ZAGREB
- VIPNET d.o.o., Vrtni put, 10000 ZAGREB
- MO Kostanje
Ako se u tijeku izrade UPU Kostanje 2 za to ukaže
potreba u postupak izrade bit će uključeni i drugi sudionici.

X. Rok za izradu plana, odnosno njegovih
pojedinih faza
Članak 10.
Rok za izradu pojedinih faza UPU Kostanje 2:
- dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu
UPU Kostanje 2 - 5 dana od dana potpisivanja
ugovora s izrađivačem UPU Kostanje 2
- prikupljanje zahtjeva od tijela i osoba iz članka 9. ove Odluke - 30 dana
- izrada Nacrta prijedloga UPU Kostanje 2 - u
roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, odnosno po isteku roka za dostavu zahtjeva
- prethodna rasprava - u roku od 5 dana od dana
dostave Nacrta prijedloga UPU Kostanje 2
- izvješće o prethodnoj raspravi - u roku 5 dana
od dana provođenja prethodne rasprave
- izrada Prijedloga UPU Kostanje 2 - u roku od
10 dana od dana prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi
- javna rasprava - objava najmanje 8 dana od
dana prije početka javne rasprave, javni uvid
u trajanju od 30 dana, mjesto, vrijeme javnog
izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u UPU Kostanje 2 te rok u kojem se nositelju izrade UPU
Kostanje 2 dostavljaju očitovanja, mišljenja
i prijedlozi te primjedbe biti će deﬁnirani u
objavi javne rasprave
- izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku 10
dana od dana završetka javne rasprave
- prihvaćanje izvješća s javne rasprave - u roku
5 dana od izrade
- izrada nacrta konačnog prijedloga UPU Kostanje 2 - u roku 5 dana od dana prihvaćanja
izvješća o javnoj raspravi
- pribavljanje mišljenja na nacrt konačnog prijedlog UPU Kostanje 2 - zahtjev za davanje
mišljenja 5 dana, rok za dostavu mišljenja 30
dana
- izrada konačnog prijedloga UPU Kostanje 2
- u roku 5 dana od isteka roka za dostavu mišljenja
- obavijest sudionicima javne rasprave - prije
upućivanja konačnog prijedloga UPU Kostanje 2 na donošenje
- donošenje UPU Kostanje 2 - najkasnije u roku
od 6 mjeseci od završetka javne rasprave
XI. Izvori ﬁnanciranja izrade UPU Kostanje 2
Članak 11.
Izvor ﬁnanciranja izrade i donošenja UPU Kostanje
2 je proračun Grada Omiša.

XII. Završna odredba
Članak 12.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom glasniku Grada Omiša".
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 350-03/13-01/26
Urbroj: 2155/01-01-14-5
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13),
Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici dana 29.
travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Ugovora o nagodbi između Grada
Omiša sa t.d. VIADUKT d.d. iz Zagreba
Članak 1.
Prihvaća se sklapanje Ugovora o nagodbi između
Grada Omiša i t.d. Viadukt d. d. iz Zagreba u predmetu korištenja zemljišta na predjelu Vrisovci, za postavljanje betonare, Klasa: 400-01/14-01/05; Urbroj:
2155/01-02-14-3., u obliku i sa sadržajem kao u privitku ove Odluke.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša Ivan Kovačić za potpisivanje Ugovora o nagodbi iz točke 1.
ove Odluke, radi postizanja sudske nagodbe i okončanja parničnog postupka Pnš-416/13.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 400-01/14-01/05
Urbroj: 2155/01-01-14-2
Omiš, 29. travnja 2014. godine

Na temelju odredbe članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" 4/09, 9/10,3/13),
članka 8. i članka 10. Odluke o gospodarenju nekretninama ("Službeni glasnik Grada Omiša" 2/10) i članka
391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" 96/07, 68/98,137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09,143/12), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 9. sjednici održanoj 29.
travnja 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju građevnog zemljišta radi proširenja groblja Vrisovci
I.
Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, OIB
49299622160 objavio je u listu Slobodna Dalmacija,
na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Omiša dana
31. ožujka 2014. godine javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju građevinskog zemljišta
u K.O. Omiš, površine cca 2.300 m² radi proširenja
groblja u Omišu, sukladno Prostornom planu uređenja
Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/7,
8/10 i 3/13).
II.
U roku za dostavu ponuda pristigla je zajednička
ponuda Klarić Zlatana iz Splita, Kranjčevićeva 5, Klarić Brune iz Splita, Kranjčevićeva 5 i Radić Gordane
kao opunomoćenika Tene Stepić iz Splita, Kranjčevićeva 5, vlasnika čest.zem.1291/1 (k.č.z. 2814) ZU 2437
k.o. Omiš i čest. zem. 1291/2 (k.čz. 2815) ZU 329 k.o.
Omiš, koje se nalaze sjeverozapadno od ogradnog zida
groblja Vrisovci. Ponuđena cijena iznosi 50,00 EUR/
m².
III.
Temeljem pregleda i ocjene pristigle ponude utvrđeno je da je ponuda prihvatljiva i u skladu sa svim
uvjetima iz natječaja iz točke 1. ove Odluke.
IV.
Sukladno navedenom, sklopit će se ugovor o kupnji građevnog zemljišta oznake čest.zem.1291/1 (k.č.z.
2814) ZU 2437 k.o. Omiš površine 1463 m2 i dijela
čest.zem. 1291/2(k.čz. 2815) ZU 329 k.o. Omiš u površini od 847 m2, odnosno ukupne površine 2.300m2.

V.
S obzirom da je predmet kupnje čest.zem.1291/1
(k.č.z. 2814) ZU 2437 k.o. Omiš za cijelo i dio čest.
zem.1291/2 (k.čz. 2815) ZU 329 k.o. Omiš, konačan
obračun površine građevinskog zemljišta koje je predmet ovog natječaja utvrdit će se temeljem parcelacijskog elaborata koji će se izraditi u postupku ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju grobnica. Nakon
što se utvrdi stvarna površina čest.zem.1291/2 (k.čz.
2815) ZU 329 k.o. Omiš, kupci i Grad Omiš potpisati
će dodatak ugovoru o kupoprodaji, odnosno namirenju
za višak odnosno manjak zemljišta u odnosu na ugovorenu površinu, a po cijeni iz prihvaćene ponude kupca,
odnosno po cijeni od 50,00 EUR m2 zemljišta.
VI.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Omiša za potpis
Ugovora o kupnji građevnog zemljišta radi proširenja
groblja Vrisovci.
VII.
Sukladno Odluci o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Grada Omiša ugovor o kupoprodaji se ovjerava u potpisu pred javnim bilježnikom.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 944-01/14-01/03
Urbroj: 2155/01-02-14-4
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju članka 30. stavka Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13),
članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima temeljem ugovora ("Službeni glasnik Grada Omiša" br.
2/08, 2/09, 1/12 i 8/13), u predmetu odabira ponude po
natječaju za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti DDD i zaštite bilja na području Grada Omiša,
Gradsko vijeće Grada Omiša, na 9. sjednici održanoj
29. travnja 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti – dezinsekcije, deratizacije i
dezinfekcije, zaštite bilja na području Grada
Omiša temeljem ugovora

I.
Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, OIB
49299622160 objavio je u listu Slobodna Dalmacija,
na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Omiša dana
4. travnja 2014. godine javni natječaj za prikupljanje
pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti –
dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije, zaštite bilja na
području Grada Omiša temeljem ugovora.
II.
U roku za dostavu ponuda pristigle su slijedeće ponude:
PONUDITELJ

IZNOS PONUDE
bez PDV-a

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

197.200,00 kn

EKOCIJAN d.o.o. ZAGREB

144.900,00 kn

CIAN d.o.o. SPLIT

182.500,00 kn

III.
Temeljem pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđeno je da ponuditelj EKOCIJAN d.o.o. iz Zagreba nije
dokazao da ima na raspolaganju najmanje 3 specijalna
vozila za provođenje dezinsekcije zamagljivanjem, a iz
popisa opreme priloženog ponudi razvidno je da posjeduje samo 1 aerosolni raspršivač ULV dok je u Planu
provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Omiša u 2014. godini, navedeno da je za obradu javnih površina pri dezinsekciji
komaraca potrebno angažirati 6 vozila sa ULV strojem
u jednom danu ili 3 stroja u dva dana. Navedeni Plan je
bio sastavni dio natječajne dokumentacije.
IV.
Slijedom navedenog, odabire se ponuda CIAN
d.o.o. iz Splita, Varaždinska 51, u iznosu od 182.500,00
kn (bez PDV-a) za sklapanje ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti – dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije, zaštite bilja na području Grada Omiša, za
razdoblje od 4 (četiri) godine.
V.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Omiša za potpis
Ugovora o obavljanje komunalne djelatnosti – dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije, zaštite bilja na području Grada Omiša.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 541-02/14-01/2
Urbroj: 2155/01-01-14-6
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju članka 35.st.1.t.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“
19/13 – pročišćeni tekst) u svezi s člankom 14. Zakona o zaštiti od požara ("NN" 92/10), Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014.
godini („NN“ 23/14), na prijedlog gradonačelnika i Stožera zaštite i spašavanja Grada Omiša, Gradsko
vijeće Grada Omiša ma svojoj 9. sjednici od dana 29.travnja 2014.g. donosi

PLAN
OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
U 2014. GODINI NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
I.

NORMATIVNE I OPĆE ODREDNICE

1. Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne
aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje,
zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja
požara na području Grada Omiša u 2014. godini.
2. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području Grada Omiša (u daljnjem tekstu: Plan)
temelji se na odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH u 2014.g. kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske 13.veljače 2014.g. u dijelu koji
se odnosi na područje Grada Omiša kao jedinicu lokalne samouprave. Plan se temelji i na Planu
intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, a kojeg je Vlada
Republike Hrvatske donijela 22. ožujka 2001.g. Plan se temelji i na odredbama Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13) te odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN
26/03).
Ovim Planom se ujedno kao godišnjim provedbenim planom unapređenja zaštite od požara vrši
privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroženosti od požara
Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.2/09) temeljem iskustava stečenih od njihovog
donošenja do izrade ovog Plana kao i s novonastalim uvjetima iz razmatranog stanja zaštite od
požara u prethodnoj godini.
3. Grad Omiš je za svoje područje izradio i donio Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ("NN"
br. 35/94) i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija sukladno Pravilniku o sadržaju plana
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (“NN” br. 35/94) a koji su doneseni na sjednici Gradskog
vijeća Grada Omiša od 20.ožuijka 2009.g. uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Policijske
uprave splitsko-dalmatinske od 29.prosinca 2008.g. Svi dokumenti su dostavljeni odmah po
donošenju svim vatrogasnim postrojbama Grada Omiša, te Stožeru zaštite i spašavanja i
Zapovjedništvu Civilne zaštite Grada Omiša, koji su dužni o istima izvijestiti sve nositelje
protupožarne zaštite Grada Omiša. Izvornici su pohranjeni u Uredu gradonačelnika Grada Omiša.

Prema zaključku iz Analize i smjernica zaštite i spašavanja za 2014.g. navedeni akti će se
primjenjivati tijekom 2014.g., a do izrade i donošenja nove Procjene ugroženosti i Plana zaštite od
požara koji se odmah naručuju.
Grad Omiš je na sjednici Gradskog vijeća od 24.listopada 2012.g. donio Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća.
Grad Omiš je na sjednici Gradskog vijeća od 13.ožujka 2013.g. donio Plan zaštite i spašavanja i
Plan civilne zaštite.
Prema zaključku iz Analize i smjernica zaštite i spašavanja za 2014.g. navedeni akti će se
primjenjivati do izrade i donošenja usklađenja istih s odredbama važećeg Pravilnika o metodologiji za
izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja.
Analogno i supsidijarno na Grad Omiš se primjenjuju Plan zaštite i spašavanja u slučaju rušenja
brane Peruča te obrane od poplava, Plan mobilizacije civilne zaštite, Plan djelovanja civilne zaštite i
Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja, sve u skladu s važećom Procjenom ugroženosti ljudi i
materijalnih dobara za područje Grada Omiša. Na Grad Omiš se primjenjuje i Plan TOURS za žurnu
evakuaciju turista u ljetnoj sezoni koji je će biti ažuriran za 2014.g.
Grad Omiš je donio Odluku o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta (Službeni glasnik
Grada Omiša br. 4/03) i Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik
Grada Omiša 10/10).
Grad Omiš je donio Analizu stanja u 2013.g. i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Omiša u 2014.g.
Grad Omiš je izvršio ažuriranje i prilagodbu članstva Stožera zaštite i spašavanja, a za
Zapovjedništvo civilne zaštite koje je ustrojeno 2009.g. će Stožer zaštite i spašavanja izraditi novi
prijedlog reorganizacije.
Grad Omiš je uključen u sustav Registra šteta RH te ima tri ovlaštena operatera za pristup
službenom software-u kojim se evidentiraju štete od proglašenih elementarnih nepogoda.
4.
Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Omiša za požarnu sezonu 2014.g. definiran je t.
21. ovog Plana;
Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Omiša definiran
je t.22. i t.23. ovog Plana i Planom zaštite i spašavanja Grada Omiša.;
Prijedlozi lokaliteta i prostora radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta u gašenju
velikih požara otvorenog prostora definirani su t. 28. ovog Plana;
Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 2014.g.
na području Grada Omiša utvrđen je u t.24. ovog Plana;
Utvrđuje se da su kroz odredbe ovog Plana izvršena potrebna usklađenja s novonastalim
uvjetima bitnim za zaštitu od požara temeljem raščlambi stanja za proteklo jednogodišnje razdoblje
kao što je navedeno u t.;2. ovog Plana.
Donošenjem ovog Plana, Odluke o donošenju gradskog proračuna za 2014.g., Smjernica za
razvoj zaštite i spašavanja za 2014.g. i usvajanjem Plana rada i financijskog plana Vatrogasne
zajednice i DVD-a u njenom sastavu za 2014.g. izvršen je i godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara i njegovog financiranja za 2014.g..
5. Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara, Grad Omiš ovlašćuje Vatrogasnu zajednicu
Grada Omiša da u ime Grada Omiša koordinira aktivnostima oko provedbe odredbi Procjene
ugroženosti i Plana zaštite od požara te ovog Plana u svim potrebnim fazama.
II PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA
OTKLANJANJU OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
6. Za prostor i objekte izvan urbaniziranog i gusto naseljenog prostora priobalja, postavlja se ustroj
za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, korisnici takvih nekretnina planiraju
mjere čuvanja i fizičkog osiguranja na slijedećim objektima i otvorenim prostorima:
- zaštićeni krajolik kanjona rijeke Cetine pod upravom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije Split te prostor uz HE Kraljevac i HE
Zakučac;
- šumsko zemljište pod upravom Hrvatske šume d.o.o.;
- predjel tzv. Brnistra (Vodovod Zagrad);
- predjel tzv. Rogoznica (Vojskovo-Ivašnjak, Marušići, Pisak);
- predjel spomenika prirode Ruskamen;
- turistički objekti koje koristi “Dalma-Brzet”;
- turistički objekti u vlasništvu i zakupu tvrtke “Kaštil Slanica” Omiš (Slanica i Radmanove mlinice);

-

turistički objekti u turističkom naselju Mala Luka;
turistički objekti u turističkom naselju Ruskamen;
skladišta zapaljivih i opasnih tvari koje koriste tvrtke “INA” Zagreb, “Omial-novi” d.o.o. Omiš,
“Galeb” d.d. Omiš, „Vodovod“ d.o.o. Omiš i “Prerada-Cetina d.o.o. Omiš;
elektroenergetski objekti HEP HE Zakučac i HEP ODS Pogon Omiš;
gradsko groblje Vrisovci pod upravom «Peovica» d.o.o. Omiš
cestovni pojasi autoceste te državnih i županijskih cesta priobalja, Srednjih Poljica i donjeg toka
rijeke Cetine;
otvoreni prostori ispod elektroenergetske nadzemne mreže visokog, srednjeg i niskog napona;
prostori auto-campa "Galeb" na predjelu Ribnjak;
prostori ostalih auto-camp objekata;
lovišta;
prostori u privatnom vlasništvu fizičkih osoba na područjima naselja Tugare, Dubrava, Naklice,
Zakučac, Gata, Čišla. Ostrvica, Zvečanje, Smolonje, Blato n/C, Podgrađe, Kostanje, Slime,
Kučiće, Svinišće, Podašpilje, Borak, Čelina, Stanići, Lokva Rogoznica, Mimice, Marušići i Pisak.
Zbog posebne sigurnosne situacije glede objekata, opreme i sirovina u spremištima (plinovi,
kiseline, lužine, otapala i nusproizvodi) tvornice «Omial-novi» d.o.o. Omiš, traži se od nadležnih
državnih tijela redovnu inspekciju i nadzor u poslovima zaštite od požara te da sukladno ovlastima
i propisima izdaju odgovarajuće naloge vlasniku i/ili upravi prema kojima će isti biti dužni izvršiti
sve svoje obveze kako ne bi došlo do nastanka ili širenja požara na tom prostoru. Tvrtka je dužna
uspostaviti cjelodnevno čuvanje objekta te spriječiti ulaz na prostor tvornice osobama bez svog
nadzora.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem SDŽ Split dužna je izraditi planove i provesti
dodatne mjere motrenja, čuvanja i ophodnje na prostoru kanjona rijeke Cetine i spomenika prirode
Ruskamen te propisati mjere zabrane nekontroliranog ponašanja osoba u vrijeme visokog indeksa
opasnosti od nastanka požara.
Izvršitelj zadatka: Grad Omiš (Upravni odjel za KSD, UP i ZO)
Javno poduzeće "Hrvatske šume" d.o.o.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima SDŽ
"Dalma-Brzet“ d.o.o. Omiš
Hotelsko naselje „Ruskamen“ d.o.o. Omiš
“Kaštil Slanica” Omiš
Turističko naselje Mala Luka - Marasović
"Galeb" d.d. Omiš
“INA” Zagreb
"Omial-novi" d.o.o. Omiš
"Prerada-Cetina" Omiš
HEP HE Zakučac
HEP ODS Pogon Omiš
“Peovica“ d.o.o. Omiš
“Vodovod” d.o.o. Omiš
Hrvatske ceste Zagreb
Hrvatske autoceste Zagreb
Javna ustanova Županijske ceste Split
MO Tugare, Dubrava, Naklice, Zakučac, Gata, Čišla. Ostrvica, Zvečanje,
Smolonje, Blato n/C, Podgrađe, Kostanje, Slime, Kučiće, Svinišće, Podašpilje,
Borak, Čelina, Stanići, Lokva Rogoznica, Mimice, Marušići i Pisak
vlasnici/korisnici prostora auto-camp objekata
ovlaštenici prava lova
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Rok: 1.svibnja – 30.rujna 2014.godine.

7.
Provesti Odluku o komunalnom redu Grada Omiša u dijelu uređenja i održavanja deponija za
odlaganje komunalnog otpada, odnosno o zabrani i o uporabi neuređenih deponija.
Permanentno pratiti stanje te žurno zatrpavati divlje komunalne deponije kvalitetnom zemljom te
ukloniti staklene predmete s travnatih i šumskih površina ili u njihovoj blizini.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša (Upravni odjel za KSD, UP i ZO)
Sudjelovatelji:
Komunalno redarstvo Grada Omiša
Odjel prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja SDŽ
- Ispostava Omiš

Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša
Lučka kapetanija, Lučka uprava i Upravni odjel za pomorstvo u SDŽ
"Peovica" d.o.o. Omiš
Policijska postaja Omiš
Rok: 31.svibnja 2014. godine za sanaciju
kontinuirano pratiti
8. Dovesti u ispravno stanje postojeće hidrante na vodovodnim trasama područja Grada Omiša, a
prvenstveno osiguratI ispravne hidrante u naseljima: Lokva R., Pisak, Podgrađe/Kostanje, Slime,
Naklice (ogranak), Zvečanje, Blato n/C i Nova Sela, omogućiti pristup istima, trase i mjesta
vodozahvata unijeti iz popisa u zemljovide mjerila M 1:25000 te ih obilježiti na terenu pripadajućim
znakovljem. Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužna je u svakom trenutku na odgovarajućem
mjestu imati ažurirani popis i zemljovid pristupačnosti hidrantskih priključaka na otvorenim prostorima.
Od vlasnika stambenih objekata, stanoupravitelja i tvrtke “Vodovod” d.o.o. Omiš traži se da u
skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i odgovarajućim podzakonskim aktima osposobe i trajno drže
u ispravnom stanju sve vanjske i stubišne hidrante za potrebe gašenja požara u zatvorenim
prostorima. Ove priključke učiniti dostupnima ljudstvu i tehnici vatrogasnih postrojbi.
O pregledom utvrđenom stanju hidranata izvršitelj zadaće je dužan izvijestiti gradonačelnika Grada
Omiša.
"Vodovod" d.o.o. Omiš dužan je u dane povećanog indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara
osigurati danonoćno dežurstvo dispečera koji može regulacijom pritiska vode na opožarenom
području omogućiti bez zastoja dovoljan dotok vode za korištenje hidranata i dr. vodozahvata
prigodom vatrogasne intervencije.
Izvršitelj zadatka: "Vodovod" d,o,o, Omiš
“Naša riječ” Omiš
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Rok: 31.svibnja 2014.godine i kontinuirano nadzor
9.
Izraditi popis i zemljovide vrijednih šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara prema
Pravilniku o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) na području Grada Omiša i ojačati organizacijsku
jedinicu tvrtke “Hrvatske šume” d.o.o. koja djeluje na području Grada Omiša. Zatražiti i uskladiti s
potrebama ovog Plana odredbe Programa izrade velikih šumskih prosjeka i protupožarnih putova iz
nadležnosti "Hrvatskih šuma" d.o.o. su dužne dostaviti podatke o šumsko-gospodarskoj osnovi
područja s posebno ugroženim šumama i na zemljovidu ucrtane putove i prosjeke radi pribavljanja
mišljenja vatrogasnog zapovjednika pri izradi godišnjeg Plana gospodarenja šumskim zemljištem na
području Grada Omiša.
Izvršitelj zadatka: "Hrvatske šume" d.o.o.. Zagreb PJ Split
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Rok: 15.svibnja 2014.godine.
10.
U požarnom području Omiš ustrojava se motrilačka, dojavna i ophodarska služba s ciljem
pravodobnog otkrivanja i dojave požara s posebnim naglaskom na šume i šumsko zemljište, te se
osigurava njihova potrebita dežurstva.
Plan i raspored obavljanja službe utvrđuje Vatrogasna zajednica Grada Omiša.
Za potrebe ove službe vode se dnevnici motrenja odnosno ophodnje na posebnim obrascima, a
vatrogasni zapovjednik područja o izvršenom sačinjava zapisnik koji se daje na uvid pri nadzoru
inspekcijskih tijela.
Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Omiša
u suglasnosti s gradonačelnikom Grada 0miša
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada Omiša i DVD-a Grada Omiša
"Hrvatske šume" d.o.o.. Zagreb PJ Split
“Vodovod” d.o.o. Omiš
"Budnost" j.k.d. Omiš i AKD d.o.o. Zagreb
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split i Stanica Makarska
Rok: 31. svibnja 2014.godine
kontinuirano.
11.
U velikim i katastrofalnim požarima za zaustavljanje njihovog širenja angažira se na zahtjev
nadležnog zapovjednika teška građevna mehanizacija. Vatrogasni zapovjednik određuje nadnevak,
vrijeme, mjesto, količinu i vrstu mehanizacije te prema pravilima struke poslove koje je s njom
potrebito obaviti. Ova se pak prvenstveno angažira od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili
boravištem na području Grada Omiša i to s mjesta najbližeg požarištu. Ako se odgovarajuća teška
građevna mehanizacija već nalazi tom prigodom na nekom ugovorenom poslu čije bi neizvršavanje

nanijelo vlasniku/investitoru veću štetu, moguće je angažiranje druge istovjetne mehanizacije s
udaljenijeg mjesta prema dogovoru sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom koristeći županijski
operativni plan. Naknada troškova uporabe strojeva vlasnicima se vrši prema tržišnoj cijeni sata rada
za odgovarajuću vrstu stroja. Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevnu
mehanizaciju, te osigurava njen žurni prijevoz na druge lokacije, sve uz zapisnik o njenom stanju i
radu kojeg ovjerava vatrogasni zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša (Upravni odjel za KSD, UP i ZO)
Vatrogasni zapovjednik područja
Sudjelovatelj:
Upravni odjel prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja SDŽ - Omiš
JP "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb PJ Split (buldozer)
„Viadukt“ Zagreb (buldozer, pikamer, kamion) (tijekom izrade cestovne
zaobilaznice Omiša)
Županijske ceste Split (kamion,buldozer, ralica)
Policijska postaja Omiš
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Udruga obrtnika Omiš Sekcija autoprijevoznika i građevnih strojeva
(kamioni, buldozeri, kombinirke i laki strojevi):
NAZIV

ADRESA

ODGOVORNA
OSOBA

VRSTA STROJA

SEOCA,
BLATO n/C
PUT ST.DUĆE 23.,
DUĆE

MARKO
JANKOVIĆ

BAGER/KOMBINIRKA

098432922

STJEPAN PANDŽA

KOMBINIRKA CASE
KAMION

VITA

GATA 77.

TONĆI VITAIĆ

KAMION

0981785091
098542508
860-423
276-408

AP DRAŽEN
STRIŽIĆ

BLATO n/C

DRAŽEN STRIŽIĆ

UTOVARIVAČ
KAMION + CISTERMA

0952052005

LUCE DINČIĆ

BAGER

0912867692

BOŽE ŠKARIČIĆ

BAGER
KAMION

869-151
0981752296

MLADEN
BAJAMIĆ

KAMION

0989854151

BLOK KOP
GRADNJA VIR

BAJAMIĆ

ČIŠLA BB.,
GATA
PODGRAĐE,
KOSTANJE
TRNBUSI,
BLATO n/C

PUELLA d.o.o.

STOBREČ

BORIS RIBIČIĆ

RIBIČIĆ

STOBREČ

MARIN RIBIČIĆ

SKALINADA

NOVA SELA,
BLATO n/C

MARIJA
LOZANČIĆ

DINČIĆ KOP
BOŽE

MALI ZEKIN
BAKOTA ISKOPI
KRIŽANAC
TRANSPORT
RODIĆ
OĆAŠIĆ
LN-GRADNJA

MARKAM-G
ŠOMI COMPANY
RORA
PEOVICA d.o.o.
SIČIĆ d.o.o.
KOVAČEVIĆ

DRAŽOJEVIĆA 9.
OMIŠ
GOLUBINKA III/7,
DUĆE
DRAŽOJEVIĆA 13.,
OMIŠ
NEMIRA 9.,
OMIŠ
GATA 7.
NIKOLIĆI 37.,
LOVREĆ
VUKOVARSKA
150.,SPLIT
DONJI DOLAC
IVAŠNJAK BB.,
LOKVA R.
POLJIČKA C.64.,
DUGI RAT
OMIŠ
OSTRVICA,
GATA
MOSORSKA 3.,
DUGI RAT

MARKO BRSTILO

AUTODIZALICA
GRAJFER
BAGER 5t
BAGER
KAMION
CISTERNA
BAGER
KAMION

098801223
861-068

MARIO BAKOTA

MINI BAGER

0958005535

NEVEN KRIŽANAC

KAMION DIZALICA

862-215

BOŽO RODIĆ

KAMION

098589659

LUKA OĆAŠIĆ

KAMION
ROVOKOPAČ JGB804
KAMION
LABUDICA

098448293

LUKA MARKIĆ

UTOVARIVAČ

455-035

MIŠO PERKOVIĆ

BAGER JGB 806
KAMION

0915000903

IVAN NIKOLIĆ

TONĆI ČOPAC

584-140

LEONARDO
LJUBIČIĆ

KAMION+DIZALICA
KAMION+KONTEJNER

STIPE SIČIĆ

MINI BAGER

MATKO
KOVAČEVIĆ

BAGER

862-388

0915198058

ZELE
DAJAKOVIĆ
OMING d.o.o.
AGZ d.o.o.

KUČIĆE

TONĆI SOVULJ

BAGER

098254857
860-079

STANIĆI,
OMIŠ
VRISOVCI,
OMIŠ
DRAŽOJEVIĆA,
OMIŠ

NIKOLA
DAJAKOVIĆ

KAMION

879-052

DRAŽAN MIMICA

KAMION

098211703

IVO BULJEVIĆ

KAMION

0913012990

Rok: po potrebi - žurno
12.
Utvrđuje se da zbog postojeće strukture vlasnosti šuma, rasprostranjenosti i vrste šuma,
konfiguracije terena, kao i s obzirom na već postojeće lokalne putove te protupožarne i šumske
prosjeke, odnosno zbog opsega dosadašnje opožarenosti otvorenog prostora, stanje na području
Grada Omiša glede protupožarnih prosjeka i šumskih putova zadovoljava, s tim da postojeće putove
treba očistiti, a na prosjekama obaviti spaljivanje korova. Postojeće putove i šumske prosjeke ucrtati u
odgovarajuće zemljovide ili koristiti panoramske fotografije poradi primjene pri vatrogasnim
intervencijama.
Čišćenje javnih zapuštenih površina i površina osobito opasnih za nastanak i širenje požara koje se
nalaze u privatnom vlasništvu u blizini javnih komunalnih, gospodarskih i kolektivnih stambenih
objekata provesti će Vatrogasna zajednica Omiš i Grad Omiš putem radova organiziranih u programu
komunalnog uređenja Grada Omiša.
Vlasnici i korisnici neuređenog zemljišta obavijestiti će se putem letaka, plakata i web stranica da su
dužni izraditi sigurnosne i zaštitne pojaseve oko takvog prostora te ga redovito držati urednim i
opremljenim priručnim sredstvima za gašenje požara (voda, pijesak i sl.).
Posebno vlasnici gospodarskih objekata i okućnica na požarištima iz nekoliko prethodnih godina,
zbog izrastanja velikih količina trave i korova koji sušenjem brzo prenose vatru, dužni su provesti
aktivnosti na samozaštiti svojih zemljišta i objekata od požara čišćenjem prostora. Ove radnje
nadzirati će nadležni mjesni odbor.
Pri održavanju otvorenog prostora potrebito je primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere
sprječavanja zakorovljenosti, uzgoja bilja sa što manje biljnog otpada, korištenja i uklanjanja biljnih
otpadaka, zamjene smolastih biljaka drugim vrstama nasada i druge preventivno uzgojne radove.
Uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina vrši se čišćenjem poljskih putova, sadnjom
vazdazelenih živica, uređivanjem kanala, bunara i čatrnja za navodnjavanje za pristup i vodozahvat,
sadnjom i održavanjem vjetrobranih pojasa.
Vlasnici poljoprivrednih površina dužni su ukloniti osušene i opožarene biljne ostatke na pogodne
prostore koji su zaštićeni od nastanka ili širenja požara, a ako ih uništavaju paljenjem dužni su takve
radnje prijaviti lokalnom DVD-u i obvezno osigurati asistenciju njihovih vatrogasaca.
Vatrogasna zajednica vodi evidenciju o stanju prohodnosti protupožarnih prosjeka i putova i ažurira ih
do početka požarne sezone, a vatrogasni zapovjednik područja i komunalno redarstvo nadziru njihovo
stanje prije i tijekom ljetne požarne sezone.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša (Upravni odjel za KSD, UP i ZO)
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
DVD Omiš, DVD Gata i DVD Kučiće
"Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim krajolikom SDŽ Split
Poljoprivredno-savjetodavna služba – Ispostava Omiš
Vlasnici zapuštenog zemljišta
Mjesni odbori Pisak, Marušići, Mimice, Lokva R., Čelina-Stanići,
Tugare, Naklice, Kučiće, Svinišće, Blato n/C, Nemira, Borak i Zakučac
Rok: 31.svibnja 2014.godine i nadzor kontinuirano.
13. U 2014.g. održavati će se uređeno i očišćeno otvoreno šumsko područje Gradac, Brnistra i
Zagrad te nastaviti izrada novog protupožarnog prosjeka i puta na području naselja Tugare –
Podhume/Račnik i Ume, MO Podgrađe (šuma-Cetina), dodatno čišćenje borove šume u Furnaži te
sanacija drvene mase uz cestu Omiš-Kučiće-Kraljevac.
Očekuje se izrada prosjeka na novim trasama na području MO Pisak (potok) i MO Marušići te Lokva
Rogoznica (Granica-Križice, Ivašnjak-Plani rat i dr.), MO Ostrvica / MO Zvečanje (do Cetine), spoj
putova Popovci (Dubrava) – Ravnička kava (Vrisovci).
Dovršeno proširenje kolnog puta u MO Marušići (Carski put) i MO Čelina-Stanići (Vrisovci-Čelina)
održavati u funkciji prohodnosti za protupožarna vozila i ostalu tehniku.

Uz postojeću tematsku stazu Sv.L.Mandića u Zakučcu u tijeku je provedba projekta Medpaths za
uređenje tematskih staza i to Ilirske staze od Zakučca do Donje Ostrvice preko Čelopeka i Staza ekoetno sela Ume –Čažin Dolac. Održavaju se staze iz Kučića na Cetinu i ribička staza u Blatu n/C.
Planovima izgradnje komunalne infrastrukture, planovima uređenja nerazvrstanih cesta i planovima
održavanja javnih površina na području Grada Omiša kroz djelatnost Upravnog odjela za KSD, UP i
ZO Grada Omiša u 2014.-2016.g. provoditi će se i mjere za poboljšanje uvjeta zaštite od požara na
otvorenom prostoru.
Tijekom radova na izgradnji omiške cestovne zaobilaznice izraditi će se linija zaštite od požara za
naselje Omiš s njegove istočne strane.
Izvršitelji:
JP “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb
Hrvatske ceste Zagreb
Hrvatska vodoprivreda Zagreb.
Javna ustanova za zaštitu krajolika SDŽ
Sudjelovatelji: Gradonačelnik Grada Omiša (Upravni odjel za KSD, UP i ZO)
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Mjesni odbori na području Grada Omiša
Rok: 30.lipnja svake planske godine.
14. Po potrebi sudjelovati na informativnom savjetovanju i dogovaranju s predstavnicima Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, Županijske vatrogasne zajednice, ostalih gradonačelnika-načelnika
požarnog područja Omiš i Vatrogasne zajednice Grada Omiša. Informiranje i edukaciju sudionika u
zaštiti od požara provoditi će se na području Grada Omiša.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša (Upravni odjel za gospodarstvo i
društvene djelatnosti)
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
DVD Omiš, DVD Gata i DVD Kučiće.
15. Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Grada Omiša sa zapovjednicima Dobrovoljnih vatrogasnih
društava u sastavu održati će stručno savjetovanje i razmotriti i analizirati stanje zaštite od požara od
početka tekuće godine kao i tijek priprava i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku
sezonu, sadržan u ovom Planu.
Profesionalno osoblje i dužnosnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi dužni su pri svojim vatrogasnim
aktivnostima stalno nositi propisanu i urednu vatrogasnu odoru, te ostalu osobnu opremu držati u
besprijekornom stanju.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Sudjelovatelji:
DVD-a Grada Omiša
Rok: do 31.svibnja 2014.godine.
16. Zapovjedni kadar i ostali vatrogasni časnici u sklopu DVD Grada Omiša i Vatrogasne zajednice
Grada Omiša te Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva CZ Grada Omiša educirati će se putem
posebnih seminara s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje odnosno Županijskom vatrogasnom
zajednicom glede priprema za protupožarnu sezonu sukladno novim propisima o organizaciji
zapovijedanja i novim tehnologijama na požarištima.
Zapovjedni kadar, vatrogasni časnici i ostali pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi Grada
Omiša dužni su ispuniti uvjete za pribavljanje odobrenja za rad.
Izvršiti će se vatrogasna obuka tzv. “sezonskih vatrogasaca” koji će uz postojeći broj vatrogasnih
postrojbi na području Grada Omiša činiti vatrogasne snage tijekom požarne sezone. Posebno
osigurati i obučiti te organizirati nazočnost na području Grada Omiša članova posebnih vatrogasnih
postrojbi ustrojenih na razini županije.
Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužna je u označenom roku dostaviti na suglasnost Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje plan rasporeda, broj i popis s osnovnim podacima vatrogasaca
predviđenih za privremeno zapošljavanje, te program njihovog dodatnog osposobljavanja i
opremanja.
Izvršitelji:
Županijska vatrogasna zajednica
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Grada Omiša
DVD Omiš, DVD Gata i DVD Kučiće.
Stožer zaštite i spašavanja Grada Omiša
Zapovjedništvo CZ Grada Omiša.
PON i PSN CZ (pod uvjetom popune)
Rok: 15.svibnja 2014.g.

17.
Za kvalitetnu i što potpuniju pripremu protupožarne sezone vatrogasne postrojbe Grada Omiša
dužne su opremiti i tehnički osposobiti vatrogasna vozila i drugu značajnu vatrogasnu tehniku. Ovo
osposobljavanje opreme i vozila učiniti sukladno izvršenom nalazu inspekcijskog nadzora
opremljenosti vatrogasnih postrojbi Grada Omiša i za novonabavljenu tehniku tijekom požarne
sezone. Vatrogasna zajednica je dužna pravodobno izvijestiti Grad Omiš o stanju svoje opreme te
ukazati na potrebe dodatnog opremanja za izvršavanje danih obveza. Na kraju protupožarne sezone
izraditi zapisnički popis nedostajuće ili neupotrebljive opreme s pripadajućim obrazloženjima.
Provesti stručnu obuku vatrogasaca za korištenje protupožarnih vozila NV-KCAFS i pripadajuće im
opreme.
Pravne osobe koje gospodare šumom i zaštićenim prostorom dužne su se tehnički opremiti za
sukladno komunikacijsko povezivanje s vatrogasnim postrojbama Vatrogasnog područja Omiš.
Izvršitelj:
Gradonačelnik Grada Omiša (Upravni odjel za gospodarstvo i društvene
djelatnosti)
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Sudjelovatelji: DVD Omiš, DVD Kučiće i DVD Gata
"Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim krajolikom SDŽ Split
Rok: 31.svibnja 2014.g. i po potrebi dalje.
18.
U svrhu promicanja uloge i značaja vatrogastva odnosno omasovljenja dobrovoljnih postrojbi
prigodnim manifestacijama, natjecanjima vatrogasne mladeži, plakatima i javnim prikazivanjem
videozapisa o posljedicama požara, aktivnostima sudionika i zaštiti od požara, educirati će se
pučanstvo i obilježiti se mjesec zaštite od požara kao i Dan vatrogasaca. Javnim radovima na
poslovima čišćenja požarno opasnih površina kroz mjere zapošljavanja Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje koje će na inicijativu Grada Omiša provoditi Vatrogasna zajednica Grada Omiša
nastojati će se uključiti jedan broj kvalitetnih nezaposlenih osoba u buduća vatrogasna zanimanja.
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Rok: 1.travnja - 31. svibnja 2014.g.
III. PLAN UPORABE VATROGASNIH SNAGA I OPREME ZA POŽARNO
PODRUČJE GRADA OMIŠA TE PODRUČJE ŽUPANIJE
19. Na požarnom području Omiša ustrojava se motrilačku i dojavnu službu s ciljem ranog i
pravodobnog otkrivanja i dojave požara, te osigurava njena potrebna dežurstva i to:
Opažanje i dojava požara vrši se na motrilačkoj postaji i pogodnim točkama opažanja i to::
- Dubrava – Tugare umjesto dosadašnje posade TK releja Mošnica pbavljat će osoblje Zvjezdarnice
Mosor i tvrđave Starigrad u sklopu redovne djelatnosti u vremenu od 0,00 do 24,00 sati svakodnevno;
- Vodovod - Zagrad u kanjonu Cetine provodi JP "Vodovod" d.o.o. Omiš u sklopu redovne djelatnosti
u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svakodnevno;
- Kanjon rijeke ophodi DVD Kučiće svakodnevno od 6,00 do 22,00 sata, a Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim krajolikom SDŽ Split svakodnevno putem rendžera;
- Kanjon rijeke Cetine (Gata, Gradac, Zagrad, Naklice i Tugare) ophodi DVD Gata svakodnevno od
6,00 do 22,00 sata;
- Lokva Rogoznica - Ruskamen (za Rogoznicu: Ivašnjak-Vojskovo, Mimice, Marušići i Pisak) provodi
DVD Omiš svakodnevno od 13,00 do 21,00 sata ophodnjom.
- Omiš (naselje) – provode zaposlenici Grada Omiša sezonski angažirani na kuli Peovica i PD „Imber“
Omiš na tvrđavi Starigrad tijekom svog radnog vremena;
- Zamosorje – A 1 provodi ispostava DVD Gata u Srijanima od 13,00 do 21,00 sata;
- područje Mosora, Omiške Dinare, Biokova i kanjona rijeke Cetine su pod prismotrom članova HGSS
Stanica Split i Postaje Omiš u sklopu njihovih aktivnosti, a isti prostor s obzirom na smještaj
vatrogasnih domova provode i dežurni vatrogasci u DVD Gata, DVD Kučiće i DVD Omiš te osoblje
angažirano od PD „Imber“ Omiš na tvrđavi Starigrad, osoblje poduzetnika na zip-ine konstrukciji u
predjelu Viseč i članovi PED „Gata“ Gata na predjelu Trpošnjik, te djelatnici izvođača radova na
uređenju tematskih staza Ume i Ilirska staza u okviru programa MedPaths.

Opažanje i dojavu po ovom Planu vrši se u okvirnom periodu od 1.lipnja do 30. rujna 2014. godine, ali
može započeti kasnije i završiti prije ako to procijeni nadležni vatrogasni zapovjednik prema prognozi
opasnosti nastanka požara.
Opažanje i dojavu požara na području Grada Omiša u vrijeme indeksa velike i vrlo velike opasnosti
od nastanka požara (posebno od 15.srpnja do 20.kolovoza) provode cjelodnevno građani putem
samoorganiziranja u mjesnim odborima zbog čega mjesni odbori u suradnji s Vatrogasnom
zajednicom Grada Omiša donose posebne planove i rasporede dežurstva.
Svaku motrilačku postaju koju opslužuje jedan izvršitelj, s iznimkom Lokva Rogoznica s dva
izvršitelja, oprema se sredstvima za opažanje i dojavu požara kojima raspolaže Vatrogasna zajednica
u Omišu, a kod samoorganiziranja građana i vlastitim sredstvima građana (vozila, plovila, dalekozori i
mobiteli).
Od pravnih osoba na strani izvršitelja Grad Omiš po potrebi pribavlja njihovu odgovarajuću
suglasnost.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Omiša
"Vodovod" d.o.o.Omiš
„Peovica“ d.o.o. Omiš
JP "Hrvatske šume" d.o.o. PJ Split
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim krajolikom SDŽ Split
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split – Postaja Omiš
PD „Imber“ Omiš
PED „Gata“ Gata
Mjesni odbori Grada Omiša
LU «Gornja Poljica» Srijane, LU «Mosor» Priko Omiš, LU „Jedinstvo“ Omiš i
Streljački klub Omiš
Rok: ustrojavanje najkasnije do 1.lipnja 2014.godine, a primjena do 30.rujna 2013.g. /ili kraće
ako to prilike dopuste/
20. Ustrojava se izvidničko preventivne ophodnje kako bi na licu mjesta poduzimale prve hitne mjere
za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno koje bi pravovremeno otkrivale, javljale i gasile
požar u začetku.
Ophodnje, početno gašenje i dojave na požarnom području Grada Omiša se vrše:
-

za sektor Pisak-Omiš putem DVD-Omiš autocisternom i 3 vatrogasca u vremenu
od 13,00 sati do 21,00 sati;

-

za sektor Tugare-Gata-Kostanje putem DVD-a Gata autocisternom s 3 vatrogasca
u vremenu od 14,00 dati do 2l,00 sati;
za sektor Gornja Poljica putem područne stanice DVD Gata u Srijanima s manjim navalnim
vozilom i najmanje jednim vatrogascem u vremenu od 14,00 sati do 21,00 sati

-

Ophodnje vrše izvršitelji koji se određuju iz redova vatrogasnih postrojbi u okvirnom vremenskom
periodu od 1.lipnja do 30.rujna 2014. godine. Ophodnja i dojava vrši se od strane osposobljenih
vatrogasaca u propisanoj vatrogasnoj odori s oznakama i propisanoj opremi.
Također se obavljaju ophodnje s po jednim djelatnikom Hrvatskih šuma – Šumarija Split u vremenu
od 6,00-22,00 sati na područjima:
- Radmanove Mlinice-Kraljevac
- Brnistra-Gradac-Naklice.
Pored mjera ophodnje i dojave u cilju provođenja zaštite od požara, uvodi se pojačano dežurstvo u
vatrogasnim domovima svakodnevno u periodu od 1.lipnja do 30.rujna 2014.godine i to:
- DVD Omiš svakodnevno cjelodnevno dežurstvo s jednim izvršiteljem, a u dane najvećeg indeksa
opasnosti od nastanka i širenja požara s najmanje dva izvršitelja u noćnoj smjeni,
- DVD Gata svakodnevno cjelodnevno s jednim izvršiteljem kao i u paralelnoj pasivnoj pripravnosti
zapovjednog kadra,
- DVD Kučiće svakodnevno s jednim izvršiteljem od 7,00 do 2l,00 sati, uz to i u pasivnoj
pripravnosti zapovjednog kadra i jednog vozača u vremenu od 14,00 do 21,00 sata.
Dodatno se raspoređuju sezonski zaposleni vatrogasci na vrijeme od 1.lipnja - 30.rujna 2014.g. na
slijedeće punktove:
- 4 sezonska vatrogasca u Vatrogasnom domu Omiš
- 4 sezonska vatrogasca u Vatrogasnom Domu Gata
- 2 sezonska vatrogasca na punktu Srijane
- 4 sezonska vatrogasca u Vatrogasnom domu Kučiće.

Dežurstvo se provodi uz radio postaju ili telefonom u prostorijama Dragovoljnih vatrogasnih društava.
Telefonski uređaji u pripravnosti povezani su s br. 193 i 112.
O provođenju mjera dežurstva izvršitelji vode dnevnik.
Dežurne službe prate prognozu o opasnostima od požara i kod najave indeksa vrlo velike opasnosti
obavještava se zapovjednika područja radi utvrđivanja opsega i pripreme dnevnih mjera aktivnosti i
pripravnosti koje se odnose na broj osoba, broj ekipa, područje, opremu, vrijeme i sl.
Nadzor nad provođenjem mjera opažanja, dežurstva, ophodnje i dojave vršit će inspekcijska tijela
državne uprave ovlaštena za nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara, Policijska postaja
Omiš i Vatrogasna zajednica Grada Omiša. Nadzor komunalnog redarstva Grada Omiša provodi se
prema ocjeni, a najmanje jednom tjedno.
Dojavu podataka o otkrivenim pojavama motrenja, ophodnje i dežurstva vršiti telefonom Centru za
obavještavanje 112, te koristiti telefon 193, kao i DVD Omiš 863-193, DVD Gata 860-633, DVD
Kučiće 860-210 i Policijskoj postaji Omiš na telefon 862-322 ili 192.
Pozivanje odnosno uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi u pravilu se vrši telefonom, mobitelom ili
pagerom, a u slučajevima iznimne hitnosti, kvara telekomunikacijskih uređaja ili osobito širokog
razmjera požara koji ima obilježja elementarne nepogode koristi se glavna vatrogasna sirena u
Vatrogasnom domu DVD-a. U vrijeme koncerata Festivala dalmatinskih klapa Omiš koji se snimaju
televizijski, radijski ili za izradu nosača zvuka „uživo“, izbjegava se upotreba glavne vatrogasne sirene
u Omišu.
Kontrolu provođenja i tumačenja ovoga Plana pod točkom 19. i 20. izvršiti će Vatrogasna zajednica
Grada Omiša.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša (Komunalno redarstvo)
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Sudjelovatelji:
DVD Omiš, DVD Gata i DVD Kučiće
Policijska postaja Omiš
JP "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb PJ Split
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim krajolikom SDŽ Split
Rok: 1.lipnja-30.rujna 2014.g.
21.
Prosudbe ugroženosti i planove zaštite i spašavanja osoba i materijalnih dobara od
elementarnih nepogoda, a osobito šumskih požara na području Grada Omiša ažurirati će Stožer
zaštite i spašavanja odnosno izravno gradonačelnik i vatrogasni zapovjednik Grada Omiša.
Temeljem takvih prosudbi i planova zaštite i spašavanja, a u suradnji s Državnom upravom za zaštitu
i spašavanje, te ukoliko se posebno nađe da postojeće snage organizirane u DVD-ima na području
Grada Omiša nisu dovoljne, Stožer zaštite i spašavanja Grada Omiša će pristupiti osnivanju dodatnih
snaga civilne zaštite opće namjene kao pomoćne snage. Pozivanje obveznika civilne zaštite za takve
potrebe vršiti će se prema pravilima utvrđenim ustrojstvom sustava za zaštitu i spašavanje.
Gradonačelnik će nakon prosudbe konkretne situacije zahtijevati od nadležnog tijela mobilizaciju
organiziranih snaga zaštite i spašavanja odnosno potrebitog broja građana i materijalno tehničkih
sredstava te po dobivenom odobrenju izvršiti pozivanje obveznika. Također zapovijeda uspostavu
aktivnog cjelodnevnog dežurstva nadležnih tijela Grada Omiša radi osiguranja logističke potpore
snagama na terenu.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša (Ured gradonačelnika, Upravni odjel za
KSD, UP i ZO i Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti)
Sudjelovatelji:
Stožer zaštite i spašavanja Grada Omiša
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Omiša
Povjerenici civilne zaštite u mjesnim odborima Grada Omiša
Pripadnici postrojbe opće namjene za zaštitu i spašavanje (PON)
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split
Rok: trajno.
22.
Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na području Grada Omiša u
slučaju nastupanja elementarnih nepogoda, ustrojen je Stožer zaštite i spašavanja Grada Omiša.
Kao član Stožera zaštite i spašavanja Grada Omiša uključen je područni vatrogasni zapovjednik.
Za organizaciju i provedbu aktivnosti zaštite i spašavanja ustrojeno je Zapovjedništvo CZ Grada
Omiša.
U okviru Civilne zaštite Grada Omiša ustrojene su: Postrojba opće namjene s 33 člana i Postrojbe
specijalističke namjene – tim za spašavanje iz ruševina (lake kategorije) s 20 pripadnika. Ove
postrojbe su u fazi popune.

Za pripomoć u aktivnostima organiziranih snaga civilne zaštite na području ugroženih mjesnih odbora
zaduženi su članovi vijeća mjesnih odbora kao privremeni povjerenici CZ.
Ako to potrebe i procjena Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Omiša traže, u pomoć se pozivaju
prvenstveno pravne osobe koje su utvrđene snagama od interesa za zaštitu i spašavanje Grada
Omiša.
S obzirom na otegotne uvjete Stožer ZiS Grada Omiša može iznimno i privremeno djelovati u
užem sastavu kojeg mogu činiti: gradonačelnik, načelnik Stožera, vatrogasni zapovjednik, načelnik
policijske postaje Omiš i predstavnik PU DUZS Split. O poduzetom u takvim okolnostima
gradonačelnik će čim to objektivno bude moguće izvijestiti i ostale članove Stožera.
23.
Grad Omiš skrbi i oprema vatrogasne postrojbe s odgovarajućom opremom i sredstvima kroz
tri dragovoljna vatrogasna društva objedinjena pod Vatrogasnom zajednicom Grada Omiša i to: DVD
Omiš, DVD Gata i DVD Kučiće.
Grad Omiš pristupio je Programu nabavke protupožarnih vozila putem Vlade RH te u tu svrhu
osigurao dva navalna kratka vozila tipa 1+2 (NV-KCAFS) koja su već nekoliko godina u funkciji kod
DVD Omiš. Također se ušlo u narudžbu za ukupno tri vatrogasna vozila iz programa Hrvatske
vatrogasne zajednice s dinamikom nabave i plaćanja od 2010-2013.g. za potrebe svih DVD-a ali je
realizacija postala upitna. Do početka požarne sezone Vatrogasna zajednica će realizirati zamjenu
jednog osobnog vozila u vlasništvu za jednu rabljenu autocisternu kapaciteta oko 8m3 te izvršiti
preraspoređivanje vozila iz centralnog društva u druga.
Zato se iskazuje potreba pronalaženja novih izvora financiranja za navedene nabave i traži se od
viših organizacijskih razina vatrogastva poduzimanje mjera za rješavanje ovog problema.
Radi izvršavanja obveza iz Procjene i Plana zaštite od požara tijekom požarne sezone Vatrogasna
zajednica Grada Omiša i DVD Gata će organizirati podružnicu društva za područje Gornjih Poljica sa
sjedištem u Srijanima, te pored najmanje jednog stalnog dobrovoljnog vatrogasca istoj osigurati i
jedno manje protupožarno vozilo s opremom i sredstva TK veze.
Grad Omiš putem Vatrogasne zajednice Grada Omiša uz druge odgovarajuće planove više razine
osigurava za provedbu ovog Plana 14 sezonski zaposlenih vatrogasaca te dodatni broj vatrogasaca
utvrđen raspodjelom sredstava i snaga po planovima više razine organiziranja protupožarne zaštite.
IV.

FINANCIRANJE

24. Financiranje mjera zaštite i spašavanja od požara na području Grada Omiša po ovom Planu
osigurava se iz proračuna Grada Omiša za 2013.godinu (Službeni glasnik Grada Omiša br. 13/12 i
3/13) na poziciji razdjela 03, glave 7. i to:
- operativni plan zaštite od požara za 14 sezonskih vatrogasaca putem DVD-a Omiš, Gata i Kučiće te
još 14 sezonski zaposlenih vatrogasaca putem državne uprave za zaštitu i spašavanje za period od
1. lipnja do 30.rujna 2014.godine što u 50%-tnom udjelu iznosi ukupno bruto 330.000,00 kn;
- za djelatnost vatrogasne zajednice i DVD u 2014.g. 2.070.000,00 kn;
- za potrebe nabave nove osobne vatrogasne opreme pripadnika VZ i prioritetno DVD Gata i
DVD Kučiće u 2014.g. 150.000,00 kn;
- za potrebe izrade nove procjene i plana zaštite od požara u 2014.g. 15.000,00 kn;
- za potrebe povodom elementarnih nepogoda u 2014.g. 5.000,00 kn;
- za potrebe Gorske službe spašavanja u 2014.g. 40.000,00 kn;
- za potrebe dodatne pripravnosti jednog tima Hitne pomoći na punktu Omiš u 2014.g. 160.000,00 kn.
- za potrebe civilne zaštite kroz obuku, procjene i planove u 2014.g. 35.000,00 kn.
Razliku koja eventualno nedostaje na poziciji operativnog plana zaštite od požara, a odnosi se na
ukupne troškove povećanog broja sezonski zaposlenih vatrogasaca prema pravilima za refundaciju
sredstava na teret državnog proračuna, osigurava se iz dijela sredstava namijenjenih za djelatnost
Vatrogasne zajednice Omiš odnosno po potrebi i rebalansom proračuna Grada Omiša u tijeku
2014.g.
Izvršitelj: Gradonačelnik (Odsjek za proračun i računovodstvo)
Rok: proračunska godina
V.

POŽARNO PODRUČJE OMIŠ

25.
Dok se novim pravilima o ustrojstvu i djelovanju Državne uprave za zaštitu i spašavanje na
drugi način ne riješi pitanje teritorijalne organizacije zaštite od požara, požarno područje obuhvaća
Grad Omiš, općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, te vatrogasne postrojbe istog djeluju prema
potrebi na ostalim požarnim područjima Splitsko-dalmatinske županije prema utvrđenom rasporedu.
Za svako požarno područje djelovanja utvrđuje se vatrogasna postrojba domaćin koja je u
slučaju nastanka požara nositelj sljedećih obveza:

a) hitno gašenje požara i obavješćivanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područni
ured Split (DUZS), Vatrogasni operativni centar (VOC) Split i Policijske postaje Omiš (PP)
b) upoznavanje područnog vatrogasnog zapovjednika o stanju s mjesta događaja.
26. Za svako požarno područje određuje se vatrogasna postrojba (domaćin) nositelj, koja rukovodi
akcijom gašenja požara do dolaska nadležnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti.
Angažiranje ostalih dobrovoljnih vatrogasnih snaga sa drugih područja, utvrđuju se s Požarnog
područja Omiš kako slijedi:
DVD - Omiš
DVD - Dugi Rat
DVD - Gata

DVD - Gata OJ Gornja Poljica
DVD – Kučiće
DVD - Zadvarje

Slika: Vatrogasno područje Omiš

Nositelj je onaj na čijem je području požar, a ostali su sudjelovatelji do dolaska vatrogasnog
zapovjednika ili osobe koju on ovlasti.
Sudjelovatelji:
Požarno područje Split
Požarno područje Makarska
Požarno područje Solin
Požarno područje Kaštela
Požarno područje Trogir
Na temelju procjene zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva stigla na mjesto požara po potrebi
poziva i ostale vatrogasne postrojbe Grada Omiša te o tome izvještava područnog vatrogasnog
zapovjednika.
Ako snage i oprema vatrogasnih postrojbi Grada Omiša nisu dostatne, područni vatrogasni
zapovjednik će pozvati ostale vatrogasne postrojbe vatrogasnog područja Omiš te o tome izvijestiti
višu razinu zapovijedanja.
U slučaju nastupa 3. i višeg stupnja ugroženosti od požara područni vatrogasni zapovjednik traži
dodatne vatrogasne snage i opremu putem više razine zapovijedanja, a sukladno Planu intervencija
kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH.
27.
Za uporabu helikoptera za desant vatrogasnih snaga i opreme u skladu s Planom uporabe
zračnih vatrogasnih snaga kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske osigurava se Heliodrom –
pomoćno nogometno igralište Ribnjak u Omišu, Heliodrom – igralište Gata i Heliodrom – Kučiće kod
Doma.
28.
Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje
operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se na raspolaganje prostor
- DVD Omiš u Ulici prilaz moru 17. u Omišu,
- DVD Gata u Vatrogasnom Gata,
- DVD Kučiće u Vatrogasnom domu Kučiće,
a prijevoz, smještaj i opremu osigurava Grad Omiš i Vatrogasna zajednica Grada Omiša uz pomoć
drugih javnih subjekata.
Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga zaštite i spašavanja u slučaju
neposredne opasnosti od teških elementarnih nepogoda koriste se prostori i oprema iz prethodnog
stavka.

U slučaju potrebe za interventnom opskrbom pitkom vodom kućanstava koji nemaju izravan
pristup javnoj vodoopskrbnoj mreži zbog nastupa izrazito sušnog perioda, gradonačelnik Grada
Omiša i vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Omiš utvrđuju uvjete i način korištenja ljudi i
opreme DVD-a Grada Omiša uz asistenciju Udruge HVIDR-a Omiš te javne tvrtke Vodovod d.o.o.
Omiš.
Alternativna zapovjedna mjesta su:
- Ured gradonačelnika Grada Omiša, Trg kralja Tomislava 5. u Omišu
- Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša, Četvrt Ž.Dražojevića bb u Omišu i
- Poslovna zgrada HEP ODO Pogon Omiš, Vrisovci 8. u Omišu.
29.
Plan mjera, aktivnosti i intervencija nositelja zadaća i uključivanja vatrogasnih snaga, snaga
zaštite i spašavanja i svih ostalih subjekata koji mogu pomoći u zaštiti od požara s područja Grada
Omiša u slučaju posebno složenih velikih požara izrađuje Vatrogasna zajednica Grada Omiša i do
20.svibnja 2014.g. dostavlja Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
30.
Napuštanje i čuvanje zgarišta određuje isključivo vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on
ovlasti. Ova odredba odnosi se na sve sudionike koji sudjeluju u gašenju prema ovom Planu.
31.
Vatrogasne postrojbe Grada Omiša i ostali nositelji zadaća iz ovog Plana pri postupanju u
slučaju požara na otvorenim prostorima (šumsko i poljoprivredno zemljište) osobito surađuju s JP
“Hrvatske šume” d.o.o. Šumarija Split i svoje aktivnosti usklađuju s njenim posebnim planom zaštite
od požara.
VI. ZAKLJUČNE ODREDBE
32.
Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužna je poduzeti sve potrebne radnje na ostvarivanju
refundacije sredstava na teret državnog proračuna za angažiranje svojih članova i dodatnih sezonski
zaposlenih vatrogasaca u svojim postrojbama.
33.
Nositelji zadatka iz ovoga Plana obvezni su o svim obavljenim aktivnostima izvijestiti
Vatrogasnu zajednicu Grada Omiša odmah po isteku roka za izvršenje pojedinih zaduženja.
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje osobito značajnih građevina i otvorenih prostora dostavlja
se Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje Split do 15. svibnja 2014.g.
Vatrogasna zajednica Grada Omiša obvezna je pravodobno podnijeti nadležnim tijelima i
Gradskom vijeću Grada Omiša prvo privremeno kao i konačno izvješće o provedbi ovog Plana.
34. Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH za Grad Omiš kao
ovlaštenik Grada Omiša je Stipe Mekinić, prof., zamjenik gradonačelnika Grada Omiša (mob. 098
225305, fax.862-022) koji pri tome kao i u poslovima logistike u akcijama gašenja požara surađuje s
tajnikom Vatrogasne zajednice Grada Omiša (tel/fax.021/862-050).
35.

Ovom Planu prileži tabelarni popis svih nositelja planiranih aktivnosti s adresarom.

36.
Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Omiša i objavljuje
se na službenim web stranicama Grada Omiša www.omis.hr.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
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Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13 I
10/13), 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 I gradonačelnika Grada Omiša, Gradsko
vijeće Grada Omiša na 9. sjednici održanoj dana 29.travnja 2014.g. donosi

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2013.G.
I
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA U 2014. G. NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
I/. ANALIZA STANJA
Na sustav zaštite i spašavanja primjenjuje se Zakon o zaštiti i spašavanju ("NN", broj: 174/04,
79/07, 38/09 I 127/10) s pratećim podzakonskim aktima.
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. Podzakonski akti: Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i
planova ZiS, Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga ZiS, Pravilnik o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi CZ, Pravilnik o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine
radi provedbe mjera ZiS i Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknada troškova mobiliziranim
građanima.
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.
Do donošenja novog Zakona o zaštiti i spašavanju ("NN", broj: 174/04, 79/07, 38/09 I 127/10)
Grad Omiš je donio i provodio slijedeće akte iz područja 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. 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.
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,
Plana ZiS i Plana CZ
Plan pozivanja i aktiviranja Stožera ZiS
Ugovor o realizaciji Projekta integralnog video nadzora šumskog prostora Splitskodalmatinske županije.

Grad Omiš je u vremenu nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o zaštiti i spašavanju (NN 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 drugi akti i postupci pa nije bilo moguće donijeti i provesti. 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 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. Neposredno nakon toga od istog dobavljača je naručena i izrada Plana zaštite i
spašavanja i Plana civilne zaštite.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Omiša 13.ožujka 2013.g. doneseni su Plan zaštite i spašavanja i
Plan civilne zaštite.
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.
Kroz 2013.g. kao i sve godine ranije provođene su preventivne mjere za zaštitu i spašavanje
kroz izgradnju komunalne infrastrukture (poglavito vodoopskrba), izvanrednu opskrbu pitkom vodom
zbog suše, uređenjem javnih prostora i nerazvrstanih i lokalnih cesta, projektiranjem sanacije
opasnih stijena Omiške Dinare, održavanjem lokalnih prometnih linija, sigurnosti prometa i građana
(spasilačka služba za kupališta), uređenjem prostora prikladnih za zbrinjavanje i skrb, veterinarske
usluge, djelatnost GD HCK Omiš, sufinanciranjem programa HGSS Stanica Split, dodatnog tima
Hitne medicinske pomoći, angažiranjem jedinica prometne mladeži, očuvanjem prirodne baštine
rijeke Cetine, ulaganjem u sigurnost školske djece, osiguravano redovno i uredno obavljanje
temeljnih djelatnosti javnih komunalnih poduzeća osobito na poslovima čistoće od „Peovica“ Omiš i
vodoopskrbe/odvodnje od „Vodovod“ Omiš, provođenjem komunalna prevencija u suradnji s
policijskom postajom i dr. Gradsko društvo crvenog križa Omiš provelo je sigurnosno vježbovnu
akciju „Omiš zajedno 2012.“ čiji su sudionici bili svi dionici sustava zaštite i spašavanja.
Stožer i Zapovjedništvo su u gotovo stopostotnom broju članova prošli dvodnevnu obuku u Centru
Divulje u travnju 2012. te proveli u studenom iste godine operativno-zapovjednu akciju „Cetiina“.
U 2013.g. koristi se Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine Ministarstva zdravlja.
Zbog lokalnih izbora koji su provedeni u 2013.g. i na temelju izbornih rezultata došlo je do
promjene u sastavu izvršnog tijela Grada Omiša kao temeljnog nositelja zadaća i spašavanja u
jedinici lokalne samouprave. S obzirom da je veći dio članstva u tijelima zaštite i spašavanja ovisno o
rezultatima lokalnih izbora, te da su tek doneseni svi osnovni dokumenti zaštite i spašavanja u koje
ponovno treba učiniti intervenciju, 2013. godina ima obilježje realnog zastoja u održavanju stanja i
razvoju sustava.
Nastupom dužeg sušnog ljetnog razdoblja Grad Omiš je organizirao interventnu opskrbu
građana pitkom vodom napuštajući raniji zbog racionalizacije model isplate odabranih dobavljača te
je angažirao resurse dobrovoljnih vatrogasnih društava uz asistenciju HVIDR-a Omiš, što je
provedeno bez štetnih utjecaja na redovne aktivnosti vatrogastva po tzv. operativnom planu.
Na temelju donesenog Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite gradonačelnik Grada
Omiša je 2013.g. donio:
- Plan pozivanja Stožera ZiS
- Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće i spasilačke namjene
- Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
- Prijedlog za raspoređivanje povjerenika civilne zaštite
- Ovlaštenje za pristup i vođenje registrom šteta Splitsko-dalmatinske županije
- Zaključak o ustrojavanju novog saziva Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Omiša,
Ranije Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada Omiša preoblikovano je u Stožer zaštite i
spašavanja Grada Omiša odlukom Gradskog vijeća Grada Omiša nakon lokalnih izbora 2013.g. je
utvrdilo njegov novi sastav od 11 članova.
U sastavu Zapovjedništva civilne zaštite Grada Omiša još nije izvršen preustroj i imenovanje
novih članova i specijalnosti, te se ovo tijelo još uvijek sastoji od 21 člana.
Postupak imenovanja i usuglašavanja pripadnika postrojbe opće i specijalističke namjene od
33 plus 20 članova je u tijeku pred nadležnim tijelima zbog potrebe obnavljanja i dopune članstva na
što Grad Omiš ne može znatno utjecati pa se očekuje postavljanje osoblja poduzimanjem aktivnosti
po službenoj dužnosti od strane DUZS i MORH.
Za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite u naseljima i dijelovima naselja u
sastavu Grada Omiša neformalno su određene osobe po kriteriju članstva u vijećima mjesnih
odbora. Predviđeno je 40 povjerenika i 40 zamjenika povjerenika. U svibnju 2014.g. planirani su
redovni mjesni izbori pa će tada doći do izmjena članstva i zaduženika poslova povjereništva civilne
zaštite.
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.
Kroz program Plava zastava na gradskoj plaži Omiš uspostavljena je stalna spasilačka služba.
Sufinancirane su aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Omiša. Istu čine tri DVD-a s ukupno

-

turistički objekti u turističkom naselju Mala Luka;
turistički objekti u turističkom naselju Ruskamen;
skladišta zapaljivih i opasnih tvari koje koriste tvrtke “INA” Zagreb, “Omial-novi” d.o.o. Omiš,
“Galeb” d.d. Omiš, „Vodovod“ d.o.o. Omiš i “Prerada-Cetina d.o.o. Omiš;
elektroenergetski objekti HEP HE Zakučac i HEP ODS Pogon Omiš;
gradsko groblje Vrisovci pod upravom «Peovica» d.o.o. Omiš
cestovni pojasi autoceste te državnih i županijskih cesta priobalja, Srednjih Poljica i donjeg toka
rijeke Cetine;
otvoreni prostori ispod elektroenergetske nadzemne mreže visokog, srednjeg i niskog napona;
prostori auto-campa "Galeb" na predjelu Ribnjak;
prostori ostalih auto-camp objekata;
lovišta;
prostori u privatnom vlasništvu fizičkih osoba na područjima naselja Tugare, Dubrava, Naklice,
Zakučac, Gata, Čišla. Ostrvica, Zvečanje, Smolonje, Blato n/C, Podgrađe, Kostanje, Slime,
Kučiće, Svinišće, Podašpilje, Borak, Čelina, Stanići, Lokva Rogoznica, Mimice, Marušići i Pisak.
Zbog posebne sigurnosne situacije glede objekata, opreme i sirovina u spremištima (plinovi,
kiseline, lužine, otapala i nusproizvodi) tvornice «Omial-novi» d.o.o. Omiš, traži se od nadležnih
državnih tijela redovnu inspekciju i nadzor u poslovima zaštite od požara te da sukladno ovlastima
i propisima izdaju odgovarajuće naloge vlasniku i/ili upravi prema kojima će isti biti dužni izvršiti
sve svoje obveze kako ne bi došlo do nastanka ili širenja požara na tom prostoru. Tvrtka je dužna
uspostaviti cjelodnevno čuvanje objekta te spriječiti ulaz na prostor tvornice osobama bez svog
nadzora.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem SDŽ Split dužna je izraditi planove i provesti
dodatne mjere motrenja, čuvanja i ophodnje na prostoru kanjona rijeke Cetine i spomenika prirode
Ruskamen te propisati mjere zabrane nekontroliranog ponašanja osoba u vrijeme visokog indeksa
opasnosti od nastanka požara.
Izvršitelj zadatka: Grad Omiš (Upravni odjel za KSD, UP i ZO)
Javno poduzeće "Hrvatske šume" d.o.o.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima SDŽ
"Dalma-Brzet“ d.o.o. Omiš
Hotelsko naselje „Ruskamen“ d.o.o. Omiš
“Kaštil Slanica” Omiš
Turističko naselje Mala Luka - Marasović
"Galeb" d.d. Omiš
“INA” Zagreb
"Omial-novi" d.o.o. Omiš
"Prerada-Cetina" Omiš
HEP HE Zakučac
HEP ODS Pogon Omiš
“Peovica“ d.o.o. Omiš
“Vodovod” d.o.o. Omiš
Hrvatske ceste Zagreb
Hrvatske autoceste Zagreb
Javna ustanova Županijske ceste Split
MO Tugare, Dubrava, Naklice, Zakučac, Gata, Čišla. Ostrvica, Zvečanje,
Smolonje, Blato n/C, Podgrađe, Kostanje, Slime, Kučiće, Svinišće, Podašpilje,
Borak, Čelina, Stanići, Lokva Rogoznica, Mimice, Marušići i Pisak
vlasnici/korisnici prostora auto-camp objekata
ovlaštenici prava lova
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Rok: 1.svibnja – 30.rujna 2014.godine.

7. Provesti Odluku o komunalnom redu Grada Omiša u dijelu uređenja i održavanja deponija za
odlaganje komunalnog otpada, odnosno o zabrani i o uporabi neuređenih deponija.
Permanentno pratiti stanje te žurno zatrpavati divlje komunalne deponije kvalitetnom zemljom te
ukloniti staklene predmete s travnatih i šumskih površina ili u njihovoj blizini.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša (Upravni odjel za KSD, UP i ZO)
Sudjelovatelji:
Komunalno redarstvo Grada Omiša
Odjel prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja SDŽ
- Ispostava Omiš

Na temelju svega iznesenog donosi se slijedeći
Zaključak
1. Smatra se da su kroz 2013.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 2013. g. i aktivnostima u tijeku 2014.g. Vatrogasne zajednice
Omiš i DVD Omiš, DVD Gata i DVD Kučiće u sastavu.
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 Procjene ugroženosti stanovništva i dobara, Plana
zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite koji su na snazi te analognom primjenom Plana zaštite i
spašavanja u slučaju rušenja brane Peruča kao i Plana zbrinjavanja TOURS.
5. Utvrđuje se da nema posebnih potreba za poduzimanjem 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. Po potrebi u sklopu i na temelju aktivnosti Vijeća za komunalnu
prevenciju Grada Omiša definirati posebne potrebe i djelovanje javnih službi od interesa za zaštitu i
spašavanje ako se rečeno vrijeme nepovoljnih meteoroloških uvjeta produži. Za zbrinjavanje
građana, gostiju i putnika pod takvim uvjetima postupiti analogno odredbama Plana TOURS.
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 , atomskog i konvencionalnog 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 žurnoj nabavi i donošenju usklađenja Procjene ugroženosti osoba, materijalnih
sredstava i kulturnih dobara te Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Omiša u okviru
vremenskog roka zadatog inspekcijskim rješenjem od 20.prosinca 2013.g. i novog Pravilnika o
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja od 14.ožujka 2014.g. uz
odluku Gradskog vijeća Grada Omiša o izmjeni proračuna Grada Omiša za 2014.g. na način da se
unese nova planska stavka u visini od 15.000,00 kn.
8. Pristupa se žurnoj nabavi i donošenju usklađenja Procjene opasnosti od požara i Plana zaštite od
požara zbog proteka propisanog roka njihovog važenja uz odluku Gradskog vijeća Grada Omiša o
izmjeni proračuna Grada Omiša za 2014.g. na način da se u odgovarajućoj planskoj stavci iznos od
15.000,00 kn zamijeni iznosom od 35.000,00 kn .
9. Daje se suglasnost na model raspoređivanja osoba u dijelu koji se odnosi na povjerenike i
zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada Omiša, te se smatra opravdanim za izradu novih
prijedloga osoba sačekati rezultate mjesnih izbora u Gradu Omišu u 2014.g. te zaduženjem članova
novoizabranih vijeća mjesnih odbora
(prvenstveno predsjednika i zamjenika) izvršiti takvo
raspoređivanje.
10. Radi osiguravanja temeljnih preduvjeta za djelovanje organiziranih snaga zaštite i spašavanja na
području Grada Omiša kroz postrojbu opće i specijalističke namjene civilne zaštite, nakon izrade i
donošenja novih dokumenata iz t.7. ovog zaključka zatražiti će se od Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Područnog ureda Split da u suradnji s Ministarstvom obrane pristupi popuni i
raspoređivanju pripadnika postrojbi zaštite i spašavanja te planu obuke pripadnika takvih
organiziranih snaga zaštite i spašavanja i to na bazi popisa dosadašnjih pripadnika postrojbe opće
namjene te namještenika Vlastitog pogona i komunalnog redarstva Grada Omiša, odnosno prijedloga
dobivenih od novoizabranih vijeća mjesnih odbora u sastavu Grada Omiša kojima će se po njihovom
konstituiranju službeno uputiti zahtjev za dostavu takvih prijedloga.
11. Prihvaća se Prijedlog financijskog plana za provedbu zadaća zaštite i spašavanja na području
Grada Omiša koji prileži kao sastavni dio ovog dokumenta pod klasa:810-01/13-01/13 urbroj:
2155/01-01-14-2/1 od 20.ožujka 2014.g..
12. Utvrđuje se potreba nabave osnovnog 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 2014.g. i dalje.
13. Utvrđuje se potreba nabave atestirane osobne zaštitne opreme za min.10 djelatnih vatrogasaca u

DVD Gata i DVD Kučiće te nabava jedne autocisterne za potrebe interventnog prijevoza pitke vode i
gašenje požara s obvezom Vatrogasne zajednice Grada Omiša na funkcionalnu alokaciju takvih
raspoloživih vozila po dobrovoljnim vatrogasnim društvima u sastavu.
14. Drži se potrebnim operacionalizirati sastav Zapovjedništva civilne zaštite Grada Omiša
smanjenjem broja aktivnih članova u odnosu na sastav u kojem djeluje od 6.kolovoza 2009.g. do
sada skrbeći o tome da članovi ne budu istovremeno obveznici drugih dužnosti u provedbi zaštite i
spašavanja.
15. Nova obuka operativnih snaga zaštite i spašavanja Grada Omiša planira se provesti za jesen
2014.g i početak 2015.g. iz razloga što će u međuvremenu doći do izmjene odnosno popune
njihovog sastava, te povećanog planiranja potrebnih sredstava za takve troškove u gradskom
proračunu.
16. Odobrava se provedba izvanredne opskrbe pitkom vodom kućanstava koja nemaju mogućnost
priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu na području Grada Omiša u slučaju nastupa dužeg
sušnog razdoblja, a na način da gradonačelnik Grada Omiša u suradnji s Vodovodom d.o.o. Omiš,
Vatrogasnom zajednicom Grada Omiša i Udrugom HVIDR-a Omiš organizira dostavu po jedne
autocisterne kapaciteta do 8 m3 vode mjesečno po potrebitom kućanstvu.
17. Utvrđuje se prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014.g. na području Grada Omiša.
18. Dan civilne zaštite obilježava se sjednicom Stožera zaštite i spašavanja Grada Omiša.

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 2014.
godini.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. CIVILNA ZAŠTITA:
(stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo, postrojbe i dr. sposobnosti CZ)
Prioritetno izvršiti usklađenje Procjene ugroženosti, Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne
zaštite. prema izmjenama Metodologije za izradu dokumenata ZIS.
Sukladno postojećoj 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 materijalnotehničkog 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 primjenjivati će se odluka o utvrđivanju
operativnih snaga i pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje Grada Omiša.
Prema utvrđenjima iz prethodnih stavaka primjenjivati će se odluka o osnivanju postrojbe civilne
zaštite,a popunu njenog sastava prepustiti DUZS i MORH po službenoj dužnosti.
Za povjerenike civilne zaštite nakon provedenih mjesnih odbora u svibnju 2014.g. zadužiti
članove Vijeća mjesnih odbora na vrijeme trajanja njihovog izbornog mandata.
U suradnji s nadležnim službama SDŽ, resornih ministarstava i institucija 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 angažiranju dobrovoljnih vatrogasnih snaga na prostoru Gornjih Poljica
okupljenih uz DVD Gata.
Sukladno prostornim i ljudskim resursima u DVD Gata i DVD Kučiće stvoriti mogućnosti
posjedovanja po jednog potražnog psa s vodičem.
U slučaju produženog sušnog perioda sudjelovati s Vodovod d.o.o. Omiš i Udrugom HVIDR-a
Omiš u interventnoj opskrbi kućanstva bez izravnog pristupa javnoj vodoopskrbnoj mreži.
Postupati po odrednicama nove Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara te Operativnog
godišnjeg plana zaštite od požara čim ih donese Gradsko vijeće Grada Omiša.

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 skloništa na Priku – Četvrt Vrilo br.8.-10. u Omišu.

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 prijavama i prihvaćenim razvojnim
projektima i programima udruga u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrditi aktivnosti
koje će se financirati iz Proračuna Grada Omiša donošenjem posebnog akta gradonačelnika
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.
DODATNE UPUTE:
CIVILNA ZAŠTITA:
Za provedbu ovog dijela smjernica koristiti podatke nove (usklađene s Metodologijom izrade)
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 realizirati 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 Grada Omiša i
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. Realizaciju aktivnosti u zaštiti od požara provoditi sukladno

novoj Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara.
SKLONIŠTA:
Podatke za ovaj dio smjernica iskazuje područni ured 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 pratiti će i odluka Grada Omiša o sufinanciranju
djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području
Grada Omiša.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA ZIS:
Grad Omiš u procesu realizacije smjernica od pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u
okviru redovne djelatnosti zatražiti 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
2014. godini:
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
- Postrojbe civilne zaštite
- Povjerenici civilne zaštite

2.

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

3.

PLANIRANO 2014. god.

-

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

UKUPNO

35.000,00 kn

35.000,00 kn

15.000,00 kn
15.000,00 kn
2.070.000,00 kn
330.000,00 kn
150.000,00 kn
15.000,00 kn
2.565.000,00 kn

OPRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA ZIS
4.
HITNA MEDICINSKA POMOĆ JEDINICA OMIŠ

160.000,00 kn

- dodatni tim prve pomoći na punktu Omiš

5.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OMIŠ
- služba traženja
- pomoći i programi
VETERINARSKA STANICA OMIŠ
- veterinarski obilazak područja

200.000,00 kn

UKUPNO
UDRUGE GRAĐANA:

380.000,00 kn

20.000,00

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA PS OMIŠ

40.000,00 kn

UKUPNO
DJELATNOSTI OD INTERESA ZA ZIS:

40.000,00 kn

6.
Elementarne nepogode,
Prometne jedinice mladeži,
Interventni prijevoz pitke vode za sušno razdoblje

UKUPNO
SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

5.000,00 kn
80.000,00 kn
10.000,00 kn
95.000,00 kn
3.130.000,00 kn

Ovaj akt se objavljuje u "Službenom glasniku Grada Omiša" i stupa na snagu osmog dana od objave.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 810-01/13-01/13
Urbroj: 2155/01-01-14-2
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13)
i članka 52. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 6/09 i 2/13),
Gradsko vijeće, po prijedlozima mjesnih odbora Blato
na Cetini, Svinišće, Dolac Gornji i Putišići za promjenu granica naselja, na 9. sjednici održanoj 29. travnja
2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I.
Gradsko vijeće Grada Omiša podržava inicijativu
mjesnih odbora Blato na Cetini (Klasa: 015-01/1401/01), Svinišće (Klasa: 015-06/13-01/01), Dolac
Gornji (Klasa: 015-01/11-01/04) i Putišići (Klasa:
015-01/11-01/03) kojim traže promjenu granica svojih
naselja odnosno smatra da treba omogućiti preispitivanje granica naselja po pristiglim prijedlozima mjesnih
odbora.
II.
Radi sveobuhvatnog razmatranja prijedloga iz točke I. ovog Zaključka i utvrđivanja prijedloga po istima
koji će se dostaviti Gradskom vijeću radi nadležnog
postupanja, osnovat će se Povjerenstvo Gradskog vijeća kojeg trebaju činiti stručne osobe i predstavnici
mjesnog odbora.
III.
Ovaj Zaključak dostaviti će se Odboru za izbor i
imenovanje radi utvrđivanja prijedloga za imenovanje
radnog tijela iz točke II.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 015-01/14-01/01
Urbroj: 2155/01-01-14Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbe članka 30. Statuta Grada Omiša
("Službeni glasnik Grada Omiša" 4/09, 9/10, 3/13), i
Zaključka gradonačelnika Grada Omiša, od 16. travnja
2014. godine, u predmetu zahtjeva Zdravka Škaričića,
Gradsko vijeće Grada Omiša, na 9. sjednici održanoj
29. travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Zahtjev Zdravka Škaričića, zastupanog putem Zajedničkog odvjetničkog ureda Vinko Ljubičić, Željko Vrdoljak, Ivan Močić iz Splita, za potpisivanjem
Aneksa ugovora o kupoprodaji usvaja se u obliku i sa
tekstom Aneksa ugovora kao u privitku ove Odluke.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša za potpisivanje Aneksa ugovora opisanog u točci I. ove Odluke
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 940-01/14-01/04
Urbroj: 2155/01-01-14-3
Omiš, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju članka 5, stavak 3. alineja 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša ("Službeni glasnik
Grada Omiša" br. 6/09 i 2/13), Mandatno povjerenstvo
podnosi
IZVJEŠĆE
o mirovanju mandata člana i početku
mandata zamjenice člana
Gradskog vijeća Grada
I.
Neven Lelas, član Gradskog vijeća Grada Omiša
prihvatio je obnašanje dužnosti direktora trgovačkog
društva "Vodvod" d.o.o. Omiš, a koja dužnost je nespojiva s dužošću člana Gradskog vijeća, zbog čega
su ispunjeni zakonski uvjeti za nastupanje mirovanja
mandata.
Neven Lelas je član Gradskog vijeća izabran s liste
grupe birača, nositelja liste: dr. sc. Ivan Kovačić.
Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Sanja Ilić je prva slijedeća kandidatkinja neizabrana s liste grupe birača, nositelja liste: dr. sc. Ivana Kovačića.

II.
Mandatno povjerenstvo utvrđuje, sukladno odredbama članka 79. stavak 3. i članka 81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 144/12),
da:
1. NEVENU LELASU mandat člana Gradskog vijeća Grada Omiša miruje po sili zakona, počevši
s danom 9. travnja 2014. godine.
2. SANJA ILIĆ obnaša dužnost zamjenice člana
Gradskog vijeća Grada Omiša za vrijeme mirovanja mandata Nevena Lelasa.
III.
Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Mandatno povjerenstvo
Klasa: 021-01/14-01/04
Urbroj: 2155/01-01-3
Omiš, 29. travnja 2014. godine
ČLANOVI POVJERENSTVA:
Luka Barić
Miljensko Vukasović
PREDSJEDNICA
POVJERENSTVA:
Marina Utrobičić
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