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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.) i članka 14. i
30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada
Omiša“ br. 4/09, 9/10 i 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće
Grada Omiša na 5. sjednici održanoj 28. svibnja 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o izradi dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Omiša
radi usklađenja sa Zakonom
o prostornom uređenju (V)
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša („Službeni glasnik Grada
Omiša“ br. 4/07, 8/10 i 3/13) u daljnjem tekstu: Dopuna Prostornog plana radi usklađenja sa Zakonom o
prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13; u
daljnjem tekstu: Zakon).
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DOPUNA PROSTORNOG PLANA
Članak 2.
Izrada i donošenje Dopuna Prostornog plana temelji se na odredbama članaka 76., 86. i 201. Zakona.
RAZLOZI DONOŠENJA DOPUNA PROSTORNOG PLANA
Članak 3.
(1) Stupanjem na snagu Zakona, neuređenim dijelom građevinskog područja smatraju se neizgrađeni
dijelovi građevinskog područja određeni Prostornim
planom, na kojima se, sukladno Zakonu, do donošenja
urbanističkih planova uređenja, ne može izdati akt za
građenje nove građevine.
(2) Člankom 201. Zakona, utvrđena je obveza Grada Omiša da dopuni Prostorni plan na način da u njemu odredi neuređene dijelove građevinskog područja
i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu
preobrazbu u skladu sa Zakonom za čitavo područje
Grada Omiša.
OBUHVAT DOPUNA PROSTORNOG PLANA
Članak 4.
Obuhvat Dopuna Prostornog plana istovjetan je
obuhvatu Prostornog plana površine oko 265,53 km2.

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU
DOPUNA PROSTORNOG PLANA
Članak 5.
(1) Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sada važećih zakona koji definiraju područje
prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskih područja kao izgrađeno i neizgrađeno. Donošenjem novog
Zakona, za sva građevinska područja koja su određena
kao neizgrađena, a za koje nije donesen urbanistički
plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta
prostornog uređenja koji su bili propisani dosadašnjim
zakonima, onemogućeno je izdavanje akta za građenje
nove građevine.
(2) Važećim Prostornim planom, neizgrađena građevinska područja nisu u cijelosti podijeljena na uređene i neuređene dijelove.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DOPUNA PROSTORNOG PLANA
Članak 6.
Istaknutim razlozima za izradu Dopuna Prostornog
plana određeni su ujedno ciljevi i programska polazišta
a koja se odnose na:
- određivanje neuređenih dijelova građevinskog
područja i izgrađenih dijelova tih područja
planiranih za urbanu preobrazbu sukladno Zakonu,
- utvrđivanje obveze izrade urbanističkih planova uređenja za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih
područja planiranih za urbanu preobrazbu ili
urbanu sanaciju.
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE
UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU DOPUNA
PROSTORNOG PLANA
Članak 7.
Za potrebe izrade Dopuna Prostornog plana koristit
će se važeći Prostorni plan.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA DOPUNA PROSTORNOG PLANA
Članak 8.
Stručna rješenja za izradu Dopuna Prostornog plana
izrađuje stručni izrađivač ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Četvrtak, 28. svibnja 2015.
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POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU DOPUNA PROSTORNOG
PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U
IZRADI DOPUNA PROSTORNOG PLANA
Članak 9.

Broj 8 - Strana 3

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 350-01/15-01/13
Urbroj: 2155/01-01-15-2
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

U postupku izrade i donošenja Dopuna Prostornog
plana ne pribavljaju se zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela određenih posebnim propisima.
PLANIRANI ROK ZA IZRADU DOPUNA
PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU DOPUNA PROSTORNOG
PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
Članak 10.
Rokovi za izradu Dopuna Prostornog plana, po pojedinim fazama su slijedeći:
1. Izbor stručnog izrađivača Dopuna Prostornog
plana putem javne nabave
- 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke
2. Izrada Prijedloga Dopuna Prostornog plana
- 30 dana od sklapanja ugovora sa stručnim
izrađivačem Dopuna Prostornog plana
3. U postupku izrade i donošenja ne provodi se
javna rasprava
4. Izrada Konačnog prijedloga Dopuna Prostornog
plana
- 8 dana od zaključka gradonačelnika o
utvrđivanju Konačnog prijedloga Dopuna
Prostornog plana
5. Donošenje Dopuna Prostornog plana
- dva mjeseca po utvrđivanju Konačnog prijedloga Dopuna Prostornog plana
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DOPUNA
PROSTORNOG PLANA
Članak 11.
Izrada Dopuna Prostornog plana financirat će se iz
sredstava proračuna Grada Omiša za 2015. godinu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Grada Omiša“.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša
(„Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13) u svezi odredbi čl.7. i čl. 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09
i 127/10) i čl.6. i čl. 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08 i 44/08), a na prijedlog gradonačelnika Grada Omiša, Gradsko vijeće Grada Omiša na
5. sjednici od dana 28. svibnja 2015. godine donosi
ODLUKU
O OSNIVANJU STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA OMIŠA
I.
Stožer zaštite i spašavanja Grada Omiša osniva se za
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i
ukupnih ljudskih i materijalnih resursa na području Grada
Omiša u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica takvih događaja.
II.
Stožer zaštite i spašavanja Grada Omiša ima načelnika
i 8 članova.
Za načelnika Stožera zaštite i spašavanja Grada Omiša
imenuje se zamjenik gradonačelnika Grada Omiša koji dužnost ne obavlja profesionalno.
Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Omiša
imenuju se:
- načelnik Odjela za zaštitu i spašavanje Područnog
ureda Split u sastavu Državne uprave za zaštitu i
spašavanje;
- zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Grada Omiša;
- načelnik Policijske postaje Omiš u sastavu Policijske uprave splitsko-dalmatinske;
- zdravstveni djelatnik organizacijske jedinice Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u Omišu;
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- zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Omiša;
- član Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Split;
- pročelnik Upravnog odjela za komunalnostambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša;
- pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i
društvene djelatnosti Grada Omiša.
III.
Ovoj Odluci prileži tablica 1. s imenima osoba koje
obnašaju dužnosti na temelju kojih je utvrđen sastav
Stožera zaštite i spašavanja Grada Omiša.
Popis osoba iz prethodnog stavka izrađuje i po potrebi usklađuje gradonačelnik Grada Omiša u suradnji
s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje Područni
ured Split, Ministarstvom unutarnjih poslova i zdravstvenim ustanovama.

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

Na temelju čl. 30. Statuta Grada Omiša („Službeni
glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), u
svezi s odredbama čl. 28. st. 1. al. 3. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/97, 38/09,
127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne
novine“ br. 30/14 i 67/14) uz prethodnu suglasnost
Državne uprave za zaštitu i spašavanje pod KLASA:
810-03/15-03/09 URBROJ: 543-01-04-01-15-2 od 26.
ožujka 2015. godine i prijedloga gradonačelnika Grada Omiša pod KLASA: 810-01/14-01/04 URBROJ:
2155/01-02-15-33 od 19. svibnja 2015. godine, Gradsko vijeće Grada Omiša na 5. sjednici od 28. svibnja
2015. godine donosi
ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća
za Grad Omiš

IV.

I.

Stožer zaštite i spašavanja Grada Omiša aktivira se
i djeluje na temelju odluke gradonačelnika Grada.
Članovi se pozivaju, u pravilu, putem nadležnog
Županijskog centra 112.
Plan pozivanja donosi gradonačelnik Grada Omiša
i dio je plana zaštite i spašavanja Grada Omiša i Splitsko-dalmatinske županije.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za Grad Omiš.

V.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje Odluka
o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Omiša
KLASA: 810-01/13-01/09 URBROJ: 2155/01-01-13-7
od 23. srpnja 2013. godine.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Omiša“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 810-01/15-01/03
Urbroj: 2155/01-01-15-7
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

II.
Dokument iz t. I. ove Odluke prileži istoj u jednom izvornom primjerku kojeg je izradila tvrtka „Alfa
Atest“ d.o.o. Split pod našom oznakom KLASA: 81001/14-01/04 URBROJ: 2155/01-01-15-32.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Omiša", a sadržaj Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad
Omiš objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Omiša.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 810-01/14-01/04
Urbroj: 2155/01-01-15-34
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Četvrtak, 28. svibnja 2015.
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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) u svezi čl. 9. i čl.13. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“ br. 92/10) i uz prethodno
pribavljeno pozitivno Mišljenje Vatrogasne zajednice Grada Omiša br. 72/2014 od 9. kolovoza 2014.
godine i Policijske uprave splitsko-dalmatinske br.
511-12-18-13290/6-2014-M.K. od 5. prosinca 2014.
godine, Gradsko vijeće Grada Omiša na 5. sjednici
od 28. svibnja 2015. godine donosi
ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija
I.
Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Omiš.
II.
Akt iz t.1. ove Odluke u izvorniku koji je izradila
tvrtka „Alfa atest“ d.o.o. Split, pod oznakom: lipanj
2014.g., naša KLASA: 214-04/14-01/02 URBROJ:
2155/01-01-15-31, prileži istoj i čini njen sastavni
dio.
III.
Ovlašćuje se Vatrogasna zajednica Grada Omiša
da za potrebe Grada Omiša vrši praćenje, provedbu,
koordinaciju, izvještavanje i predlaganje glede aktivnosti propisanim aktom iz t.1. ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom glasniku Grada Omiša“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 214-04/14-01/02
Urbroj: 2155/01-01-15-34
Omiš, 28. svibnja 2015. 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) u svezi čl.9. i čl.13. Zakona o zaštiti od požara
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(„Narodne novine“ br. 92/10) te Procjene ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Omiš s prethodnim pozitivnim Mišljenjima Vatrogasne zajednice
Grada Omiša br. 72/2014 od 9. kolovoza 2014. godine
i Policijske uprave splitsko-dalmatinske br. 511-1218-13290/6-2014-M.K. od 5. prosinca 2014. godine,
Gradsko vijeće Grada Omiša na 5. sjednici od 28. svibnja 2015. godine donosi
ODLUKU
o donošenju Plana zaštite od požara
I.
Donosi se Plan zaštite od požara za Grad Omiš.
II.
Akt iz t.1. ove Odluke u izvorniku koji je izradila
tvrtka „Alfa atest“ d.o.o. Split, pod oznakom: srpanj
2014. godine, naša KLASA: 214-04/14-01/02 URBROJ: 2155/01-01-15-32, prileži istoj i čini njen sastavni dio.
III.
Ovlašćuje se Vatrogasna zajednica Grada Omiša da
za potrebe Grada Omiša vrši praćenje, provedbu, koordinaciju, izvještavanje i predlaganje glede aktivnosti
propisanim aktom iz t.1. ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom glasniku Grada Omiša“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 214-04/14-01/02
Urbroj: 2155/01-01-15-36
Omiš, 28. svibnja 2015. 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 s odredbama čl. 28. st. 1. al. 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/97,
38/09, 127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ br. 30/14 i 67/14) te Procjene ugro-
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ženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša Grada Omiša KLASA:810-01/14-01/04 URBROJ: 2155/01-01-15-32 od 28. svibnja 2015. godine
i prijedloga gradonačelnika Grada Omiša pod KLASA:
810-01/14-01/04 URBROJ: 2155/01-02-15-37 od 19.
svibnja 2015. godine, Gradsko vijeće Grada Omiša na
5. sjednici od 28. svibnja 2015. godine godine donosi
PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
ZA GRAD OMIŠ
I.
Donosi se Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne
zaštite za Grad Omiš.
II.
Sadržaj dokumenata iz t. I. nastavno slijedi u po jednom izvornom primjerku koje je izradila tvrtka „Alfa
Atest“ d.o.o. Split i označen našom oznakom KLASA:
810-01/14-01/04 URBROJ: 2155/01-01-15-35 odnosno URBROJ: 2155/01-01-15-36
III.
Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za
Grad Omiš stupaju na snagu osmog dana od objave u
„Službenom glasniku Grada Omiša“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 810-01/14-01/04
Urbroj: 2155/01-01-15-38
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

P LA N
OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA
AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
U 2015. GODINI
NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
1. NORMATIVNE I OPĆE ODREDNICE
I.
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
2015. godini.
II.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. 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 2015. godini kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske 26.
ožujka 2015. godini 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. godine. Plan se temelji i na odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br.
39/13 i dr.) te odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od
požara („Narodne novine“ br. 26/03).
Ovaj Plan je ujedno i Godišnji provedbeni plan
unapređenja zaštite od požara i Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara s obzirom da su
Procjena ugroženosti i Plana zaštite od požara doneseni 2015. godine
III.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša
(„Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13 i
10/13) u svezi s člankom 14. Zakona o zaštiti od požara
("Narodne novine" br. 92/10), Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini („Narodne
novine“ br. 36/15), na prijedlog gradonačelnika Grada
Omiša, Gradsko vijeće Grada Omiša ma svojoj 5. sjednici od dana 28. svibnja 2015. godine donosi

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 („Narodne novine“ br.
35/94) i Plan zaštite od požara sukladno Pravilniku o
sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija („Narodne novine“ br. 35/94) a koji su doneseni
na sjednici Gradskog vijeća Grada Omiša od 28. svibnja 2015. godine uz prethodno pribavljeno pozitivno
mišljenje Policijske uprave splitsko-dalmatinske od 5.
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prosinca 2014. godine i Vatrogasne zajednice Grada
Omiša od 9. kolovoza 2014. godine. 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.
Grad Omiš je na sjednici Gradskog vijeća od 28.
svibnja 2015. godine donio Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća.
Grad Omiš je na sjednici Gradskog vijeća od 28.
svibnja 2015. godine donio Plan zaštite i spašavanja i
Plan civilne zaštite.
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 ažuriran za 2015. godine
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“ br. 10/10).
Grad Omiš je donio Analizu stanja u 2014. godine i
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Omiša u 2015. godini.
Grad Omiš je izvršio ažuriranje i prilagodbu članstva Stožera zaštite i spašavanja nakon provedenih prijevremenih lokalnih izbora 2015. godini, a za Zapovjedništvo civilne zaštite koje je ustrojeno 2009. godine 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.
IV.
Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Omiša za požarnu sezonu 2015. 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;
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Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 2015. 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 2015. g., Smjernica za razvoj zaštite i spašavanja za 2015. g. i usvajanjem Plana rada
i financijskog plana Vatrogasne zajednice i DVD-a u
njenom sastavu za 2015. g. izvršen je i Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i njegovog
financiranja za 2015. godinu.
V.
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.
2. PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
VI.
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);
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- 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, 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

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

-

"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 i 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
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Rok: 1. svibnja – 30. rujna 2015. godine
VII.
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 2015. godine za sanaciju kontinuirano pratiti
VIII.
Dovesti u ispravno stanje postojeće hidrante na vodovodnim trasama područja Grada Omiša, a prvenstveno osiguratI ispravne hidrante u naseljima: Lokva R.,

Četvrtak, 28. svibnja 2015.
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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 u višestambenim
zgradama i većim naseljenim ulicama i trgovima. 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
- „Stanouprava“ Split
Vatrogasna zajednica Grada Omiša
Rok: 31. svibnja 2015. godine i kontinuirano nadzor
IX.
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: 31. svibnja 2015. godine
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X.
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 Omiša
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 2015. godine
kontinuirano.
XI.
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.
Korištenje teške građevinske mehanizacije vrši se
u suradnji i po planu JP „Hrvatskih šuma“ d.o.o. PJ
Split.
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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 (prema planu)
- 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

BLOK KOP

SEOCA,
BLATO n/C

MARKO JANKOVIĆ

GRADNJA VIR

PUT ST. DUĆE 23.,
DUĆE

STJEPAN PANDŽA

VITA

GATA 77.

TONĆI VITAIĆ

KAMION

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

DINČIĆ KOP
BOŽE
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

DRAŽOJEVIĆA 9.
OMIŠ
GOLUBINKA III/7,
BAKOTA ISKOPI
DUĆE
KRIŽANAC
DRAŽOJEVIĆA 13.,
TRANSPORT
OMIŠ
NEMIRA 9.,
RODIĆ
OMIŠ
OĆAŠIĆ
GATA 7.
MALI ZEKIN

LN-GRADNJA

NIKOLIĆI 37.,
LOVREĆ

MARKO BRSTILO

BAGER/
KOMBINIRKA
KOMBINIRKA
CASE
KAMION

AUTODIZALICA
GRAJFER
BAGER 5t
BAGER
KAMION
CISTERNA
BAGER
KAMION

098432922
0981785091
098542508
860-423
276-408

098801223
861-068

MARIO BAKOTA

MINI BAGER

NEVEN KRIŽANAC

KAMION DIZALICA

BOŽO RODIĆ

KAMION

098589659

LUKA OĆAŠIĆ

KAMION
ROVOKOPAČ
JGB804
KAMION
LABUDICA

098448293

IVAN NIKOLIĆ

0958005535
862-215
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VUKOVARSKA 150,
MARKAM-G
SPLIT
LUKA MARKIĆ
DONJI DOLAC
IVAŠNJAK BB.,
ŠOMI COMPANY
MIŠO PERKOVIĆ
LOKVA R.
POLJIČKA C. 64,
RORA
TONĆI ČOPAC
DUGI RAT
PEOVICA d.o.o.

SIČIĆ d.o.o.
KOVAČEVIĆ
ZELE
DAJAKOVIĆ
AGZ d.o.o.

OMIŠ
OSTRVICA,
GATA
MOSORSKA 3,
DUGI RAT
KUČIĆE
STANIĆI,
OMIŠ
DRAŽOJEVIĆA,
OMIŠ

UTOVARIVAČ
BAGER JGB 806
KAMION
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455-035
0915000903
584-140

KAMION +
DIZALICA
LEONARDO LJUBIČIĆ
KAMION +
KONTEJNER

862-388

STIPE SIČIĆ

MINI BAGER

MATKO KOVAČEVIĆ

BAGER

0915198058

TONĆI SOVULJ

BAGER

098254857
860-079

NIKOLA DAJAKOVIĆ

KAMION

879-052

IVO BULJEVIĆ

KAMION

0913012990

Rok: po potrebi - žurno
XII.
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 okućni-

ca 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.
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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., ČelinaStanići, Tugare, Naklice, Kučiće, Svinišće,
Blato n/C, Nemira, Borak i Zakučac
Rok: 31. svibnja 2015. godine i nadzor kontinuirano.
XIII.
U 2015. godini 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 OmišKučiće-Kraljevac.
Očekuje se izrada prosjeka na novim trasama na
području MO Pisak (potok) i MO Marušići te Lokva
Rogoznica (Granica-Križice-Gorica, 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), MO Čelina-Stanići (Vrisovci-Čelina) i
MO Kostanje (Studenci) 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 eko-etno sela
Ume – Čažin Dolac koje se programski moraju održavati idućih sedam godina i podliježu nadzoru središnjeg projektnog tijela. Održavaju se staze iz Kučića na
Cetinu i Tadići-Kuk te 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 2015.-2016. godine provoditi će se i mjere
za poboljšanje uvjeta zaštite od požara na otvorenom
prostoru.
Radovima na izgradnji omiške cestovne zaobilaznice izgrađena je linija zaštite od požara za naselje Omiš
s njegove istočne strane.

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

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.
XIV.
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.
XV.
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 2015.godine.
XVI.
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.

Četvrtak, 28. svibnja 2015.
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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 2015. godine
XVII.
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
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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 2015. godine i po potrebi dalje.
XVIII.
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 2015. godine
3. PLAN UPORABE VATROGASNIH SNAGA
I OPREME ZA POŽARNO PODRUČJE GRADA
OMIŠA TE PODRUČJE ŽUPANIJE
XIX.
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 obavljat 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 Cetine 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:
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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 i osoblje
HAC-a;
- 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 JP „Hrvatske šume“
d.o.o. u okviru svojih redovnih i izvanrednih
poslova.
Opažanje i dojavu po ovom Planu vrši se u okvirnom periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2015. 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

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

- 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 2015. godine, a primjena do 30. rujna 2015. godine /ili kraće
ako to prilike dopuste/
XX.
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 sat;
- za sektor Tugare-Gata-Kostanje putem DVD-a
Gata autocisternom s 3 vatrogasca u vremenu
od 14,00 sati do 2l,00 sat;
- 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 sat.
Ophodnje vrše izvršitelji koji se određuju iz redova
vatrogasnih postrojbi u okvirnom vremenskom periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2015. 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 sata 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 2015. 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 sat, uz to i u pasivnoj
pripravnosti zapovjednog kadra i jednog vozača u vremenu od 14,00 do 21,00 sat.
Dodatno se raspoređuju sezonski zaposleni vatrogasci na vrijeme od 1. lipnja - 30. rujna 2015. g. na
slijedeće punktove:
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- 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 2015. godine
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XXI.
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.
XXII.
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

Strana 16 - Broj 8

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA

popune koja neće biti dovršena do kraja ljetne protupožarne sezone.
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.
XXIII.
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.
Radi izvršavanja obveza iz Procjene ugroženosti
i Plana zaštite od požara tijekom požarne sezone Vatrogasna zajednica Grada Omiša i DVD Gata će organizirati funkcionalnost podružnice 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 za brzo djelovanje i ophodnju.
Grad Omiš putem Vatrogasne zajednice Grada
Omiša uz druge odgovarajuće planove više razine osigurava za provedbu ovog Plana 16 sezonski zaposlenih
vatrogasaca te dodatni broj vatrogasaca utvrđen raspodjelom sredstava i snaga po planovima više razine
organiziranja protupožarne zaštite.
4. FINANCIRANJE
XXIV.
Financiranje mjera zaštite i spašavanja od požara
na području Grada Omiša po ovom Planu osigurava se
iz proračuna Grada Omiša za 2015. godinu ("Službeni
glasnik Grada Omiša" br. 5/15) na poziciji razdjela 03,
glave 1. i to: - operativni plan zaštite od požara za 16
sezonskih vatrogasaca putem DVD-a Omiš, Gata i Kučiće te još 16 sezonski zaposlenih vatrogasaca putem
državne uprave za zaštitu i spašavanje za period od 1.
lipnja do 30. rujna 2015. godine što u 50%-tnom udjelu
iznosi ukupno bruto 384.000,00 kn;

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

- za djelatnost vatrogasne zajednice i DVD u
2015. g. 2.119.838,00 kn;
- za potrebe nabave nove osobne vatrogasne
opreme pripadnika VZ i prioritetno DVD Gata
i DVD Kučiće u 2015. g. 50.000,00 kn;
- za potrebe povodom elementarnih nepogoda u
2015. g. 5.000,00 kn;
- za potrebe Gorske službe spašavanja u 2015.
g. 40.000,00 kn;
- za potrebe dodatne pripravnosti jednog tima
Hitne pomoći na punktu Omiš u 2015. g.
160.000,00 kn.
- za potrebe civilne zaštite kroz obuku, procjene
i planove u 2015. g. 15.000,00 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 2015. g.
Izvršitelj:
- Gradonačelnik (Odsjek za proračun i računovodstvo)
Rok: proračunska godina
5. POŽARNO PODRUČJE OMIŠ
XXV.
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.
XXVI.
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.
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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
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.
XXVII.
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 igralište.
XXVIII.
Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje operativnom
stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se
na raspolaganje prostor
- DVD Omiš u Vatrogasnom domu, Ulica prilaz
moru 17. u Omišu,
- DVD Gata u Vatrogasnom domu, Poljička cesta 83., Gata,
- DVD Kučiće u Vatrogasnom domu, Cesta Franje Josipa bb., Kučiće,
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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
XXIX.
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 31. svibnja 2015. godine
dostavlja Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
XXX.
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.
XXXI.
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.
6. ZAKLJUČNE ODREDBE
XXXII.
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.
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XXXIII.
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 31. svibnja 2015. godine.
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.
XXXIV.
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).
XXXV.
Ovom Planu prileži tabelarni popis svih nositelja
planiranih aktivnosti s adresarom.
XXXVI.
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
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 214-04/15-01/01
Urbroj: 2155/01-01-15-2
Omiš, 28. svibnja 2015. 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
("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
a na prijedlog gradonačelnika Grada Omiša, Gradsko
vijeće Grada Omiša na 5. sjednici održanoj dana 28.
svibnja 2015. godine donosi
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ANALIZU STANJA SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2014. GODINI
I
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2015. GODINI 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
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- 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
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- Operativni plan za provedbu Programa posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad
Omiš
- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša uz pozitivno
mišljenje DUZS,
- Plana ZiS i Plana CZ
- Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenika
i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada
Omiša
- Poziv za dragovoljno pristupanje u članstvo
postrojbi opće namjene i specijalističke namjene
- Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija uz pribavljenu suglasnost MUP-a i
Vatrogasne zajednice
- Plan zaštite od požara
- Plan pozivanja i aktiviranja Stožera ZiS
- Ugovor o realizaciji Projekta integralnog video nadzora šumskog prostora Splitsko-dalmatinske županije
- Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
opće i spasilačke namjene
- Odluku o određivanju operativnih snaga i
pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
- Ovlaštenje za pristup i vođenje registra šteta u
poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije
- Zaključak o ustrojavanju novog saziva Vijeća
za komunalnu prevenciju Grada Omiša,
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.
Kroz 2014. 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 či-
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stoće od „Peovica“ Omiš i vodoopskrbe/odvodnje od
„Vodovod“ Omiš, provođenjem komunalne prevencije
u suradnji s policijskom postajom i dr. U 2013.g. koristi se Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od
vrućine Ministarstva zdravlja.
Nastupom dužeg sušnog ljetnog razdoblja Grad
Omiš je organizirao interventnu opskrbu građana pitkom vodom racionalizacijom angažiranjem resursa
dobrovoljnih vatrogasnih društava uz asistenciju HVIDR-a Omiš, što je provedeno bez štetnih utjecaja na
redovne aktivnosti vatrogastva po tzv. operativnom
planu.
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. te je utvrdilo njegov
novi sastav od 11 članova. Nakon provedenih prijevremenih lokalnih izbora 2015. g., a u propisanom roku od
60 dana od konstituiranja novog predstavničkog tijela
pristupilo se izmjenama u njegovom sastavu pribavljanjem prijedloga osoba za članstvo iz subjekata koji se
zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnosti.
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.
Stožer i Zapovjedništvo nisu u 2014. g. provodili
obuku u centru Divulje.
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 određene su osobe po kriteriju članstva u vijećima mjesnih odbora. Predviđeno je 40 povjerenika i
40 zamjenika povjerenika na temelju redovnih mjesnih
izbora u svibnju 2014. g.
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.
Hrvatske ceste su dovršile proboj cestovnog tunela i izvodi završne radove na istočnoj strani ceste tzv.
omiške zaobilaznice čime je nastala nova okolnost po
pitanju sigurnosti građana, a o čemu će se voditi računa
u narednom periodu.
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U razmatranom razdoblju nije bilo proglašenja opasnosti ili nastupanja elementarne nepogode za područje
Grada Omiša.
Sufinancirane su aktivnosti Vatrogasne zajednice
Grada Omiša. Istu čine tri DVD-a s ukupno 100 članova.
Vatrogasna zajednica Grada Omiša kao temeljna i najorganiziranija snaga zaštite i spašavanja Grada Omiša podnijela je posebno Izvješće o poduzetim
vatrogasnim intervencijama njenih postrojbi za cijelu
2014.g. i plan rada za 2015.g.koji čine sastavni dio ove
analize.
Vatrogasna zajednica Grada Omiša sukladno odredbama važeće Procjene i Plana zaštite od požara pristupa organiziranju nove ustrojstvene jedinice u okviru
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gata na području
Gornjih Poljica te u tom smislu i dalje provodi obučavanje i opremanje dobrovoljnih vatrogasaca lociranih
na rečenom prostoru.
Grad Omiš je u postupku donošenja prostorno planske dokumentacije u više razina, a koja će sadržavati
odredbe o sklanjanju stanovništva i planiranju mjera
zaštite i spašavanja u prostornom planiranju. Kroz postupke donošenja odgovarajuće prostornoplanske dokumentacije nužno je predvidjeti lokaciju za izgradnju
glavnog vatrogasnog doma kao centra cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja Grada Omiša.
Ulaganja financijskih sredstava u Proračunu za
2014. g. izravno namijenjenih razvoju zaštite i spašavanja u iznosu od 80.000,00 kn nisu u cijelosti izvršena
zbog nedefiniranog stanja razvoja sustava uslijed nastupa potreba za izradom novih planskih dokumenata.
Kroz razmatrano razdoblje 2014. g. u Gradu Omišu
provedeni su i slijedeći posebni poslovi:
- proveden inspekcijski nadzor o izvršavanju
obveza tijela jedinica lokalne samouprave
po čl. 28. i dr. Zakona o zaštiti i spašavanju s
mjerama obveznog usklađenja Procjene ugroženosti, Plana Zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite zbog izmjene propisa, popuniti,
opremiti i osposobiti postrojbe civilne zaštite,
imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite po naseljima u sastavu Grada
Omiša;
- proveden inspekcijski nadzor glede provođenja propisanih mjera zaštite od požara s nalazom po kojem stoji obveza donošenja Procjene
ugroženosti od požara, Plana zaštie od požara i
Operativnog plana za 2015. godinu;
- proveden inspekcijski nadzor u svezi provedbe obveza iz čl. 45. Zakona o vatrogastvu s
urednim nalazom;

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA

- ažuriranje priloga Operativnog plana za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području SDŽ
po Izvodu za Grad Omiš (obrasci 1-13) za
2014. g.;
- zaključen ugovor i provedeno angažiranje jedinica prometne mladeži;
- zaključen ugovor i provedeno sufinanciranje
dodatnog tima Hitne medicinske pomoći;
- zaključen ugovor o Plavoj zastavi na gradskoj
plaži Punta;
- donesen i provođen Operativni plan za primjenu Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za RH u
2014. g. na području Grada Omiša;
- naručena i izrađivana Procjena i Plan zaštite
od požara i Procjena ugroženosti te Plan CZ
i Plan ZiS;
- izrađivan projekt mjera zaštite od pada stijena
Omiške Dinare i dobivena potvrda na glavni
projekt;
- vršeni su transferi za donacije u korist udruga
građana od interesa za zaštitu i spašavanje;
- razmatran i primijenjen naputak DUZS za
izradu Planova ZiS i CZ glede dvostrukog angažmana iste osobe u različitim zadaćama;
- razmatran i primijenjen naputak DUZS za
izradu gradskih dokumenata sukladno izmjenama propisa
- o metodologiji izrade procjene i planova;
- potvrđivanje imenovanja novih zapovjednika
vatrogasnih postrojbi;
- razmatrana potreba za mjerama ZiS u slučaju
loših vremenskih prilika;
- obilježavanje Dana civilne zaštite.
Na temelju svega iznesenog donosi se slijedeći
Zaključak
1. Smatra se da su kroz 2014. g. osigurani dovoljni preduvjeti za izvršavanje te da su u svim
važnim segmentima provedene osnovne 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 2014. g. i
aktivnostima u tijeku 2015. 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 ob-
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veze 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 čim to formalno
bude moguće provesti.
7. Daje se suglasnost na model raspoređivanja
osoba u dijelu koji se odnosi na povjerenike
i zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada
Omiša zaduženjem članova novoizabranih vijeća mjesnih odbora (prvenstveno predsjednika i zamjenika) te u 2015. g. ponovno zatražiti
suglasnost DUZS za takvo raspoređivanje pribavljanjem i unosom u popis osoba njihovih
datuma rođenja kako bi njene nadležne službe
mogle izvršiti identifikaciju osoba s obzirom
da im već popisani OIB-i za to do sada nisu
bili dovoljni.

Strana 22 - Broj 8

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA

8. Radi osiguravanja temeljnih preduvjeta za djelovanje organiziranih snaga zaštite i spašavanja na području Grada Omiša kroz postrojbu
opće i specijalističke namjene civilne zaštite,
dok popunjavanje ne bude riješeno novim propisima, traži 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 Grada
Omiša i to na bazi popisa dosadašnjih pripadnika postrojbe opće namjene te namještenika
Vlastitog pogona i komunalnog redarstva Grada Omiša, odnosno dragovoljnih prijava osoba
do sada pribavljenih od vijeća mjesnih odbora
u sastavu Grada Omiša.
9. Prihvaća se Prijedlog financijskog plana za provedbu zadaća zaštite i spašavanja na području
Grada Omiša koji prileži kao sastavni dio ovog
dokumenta pod klasa:810-01/14-01/08 urbroj:
2155/01-01-15-2/1.
10. 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 2015. g. i dalje.
11. Utvrđuje se potreba nabave atestirane osobne
zaštitne opreme za min. po 10 djelatnih vatrogasaca u DVD Gata i DVD Kučiće te nabava
jednog prikladnog navalnog vozila za potrebe
interventnog gašenja požara s obvezom Vatrogasne zajednice Grada Omiša na funkcionalnu
alokaciju takvih raspoloživih vozila po dobrovoljnim vatrogasnim društvima u sastavu.
12. 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.
13. Nova obuka operativnih snaga zaštite i spašavanja Grada Omiša planira se provesti za jesen
2015. g i početak 2016. 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.
14. Odobrava se provedba izvanredne opskrbe pitkom vodom kućanstava koja nemaju mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu na području Grada Omiša u slučaju nastupa
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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.
15. Planom operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2015. g. na području Grada Omiša regulirati
će se zaštita i spašavanje u razdoblju povećane opasnosti od nastanka i širenja požara na
otvorenom.
16. Grad Omiš će osigurati i s Gradskim društvom
crvenog križa Omiš provesti zaštitu života na
vodi korisnika gradske plaže Punta tijekom
kupališne sezone s dva angažirana spasitelja.
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 2015. godini.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. CIVILNA ZAŠTITA:
(stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo, postrojbe i dr. sposobnosti CZ)
Prioritetno primjenjivati Procjenu ugroženosti, Plan
zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. koji su 2015.
g. usklađeni prema izmjenama Metodologije za izradu
dokumenata ZIS.
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite i
spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom
i materijalnom sklopu te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja
vlastitih sposobnosti za djelovanje na sprječavanju i
otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita
i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za stožer, zapovjedništvo, postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazati prioritete materijalnotehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te
planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i
drugih aktivnosti.
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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 provoditi
će se potrebne aktivnosti koje će činiti 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. s dopunom izbora u
Zvečanju 2015. g. zaduženi su članovi Vijeća mjesnih
odbora na vrijeme trajanja njihovog izbornog mandata. U mjesnom odboru Dubrava za koji nisu provedeni
mjesni izbori zaduženje nositi će članovi Vijeća mjesnog odbora iz prethodnog mandata.
Stožer zaštite i spašavanja će žurno pristupiti rekonstrukciji sastava i članstva Zapovjedništva civilne
zaštite skrbeći da pripadnici ne budu istodobno prioritetno raspoređeni na druge funkcije i zadaće u zaštiti i
spašavanju.
Stožer zaštite i spašavanja posebno će pratiti nastupanje na snagu novog Zakona o civilnoj zaštiti.
U suradnji s nadležnim službama SDŽ, resornih
ministarstava i institucija nastaviti sa započetim aktivnostima na realizaciji projekta sanacije stijena Omiške
Dinare, te uređenja izdvojenog lučkog područja ušća
rijeke Cetine nizvodno od Omiškog mosta.
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 senzibilizacije mladih s planiranim školovanjem,
obučavanjem, vježbama i sl.), sustava organizacije i
djelovanja (dežurstva, dislokacija i sl.) 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
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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 DVD-a na intervencijama, a koje su sukladne propisanim standardima
kvalitete.
Nastavit će se organiziranje i djelovanje dobrovoljnih vatrogasnih snaga na prostoru Gornjih Poljica sa
sjedištem u Srijanima 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.
Nadležne službe Grada Omiša i Vatrogasne zajednice Grada Omiša ispitati će i pokrenuti postupke uređenja vlasničkih odnosa na nekretninama koje koriste
za potrebe vatrogastva.
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
koje tehnički ne može ispunjavati uvjete za smještaj
ljudi. Ulagati napore zajednice na uređenju napuštenih
javnih objekata u naseljima kao što su napuštene školske zgrade i zapušteni mjesni domovi.
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.
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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. Za
popunu snaga primijeniti novi zakon o civilnoj zaštiti na
način i u roku kojeg isti propiše.
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

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

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 ispune
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 materijalnotehničkom jačanju jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja na svom području i koje su pod tim uvjetima
spremne 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.).

Četvrtak, 28. svibnja 2015.
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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 2015. godini:
R.
PLANIRANO
OPIS POZICIJE
br.
2015. god.
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
30.000,00 kn
- Zapovjedništva zaštite i spašavanja
- Postrojbe civilne zaštite
- Povjerenici civilne zaštite
- Obuka pripadnika
15.000,00 kn
UKUPNO
45.000,00 kn
2. PROCJENA I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I
PLAN CIVILNE ZAŠTIE
- ugovaranje, izrada i donošenje dokumenata ZiS
13.750,00 kn
UKUPNO
13.750,00 kn
3. VATROGASTVO:
2.119.838,00 kn
- Vatrogasna zajednica
- Preventiva kroz Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
384.000,00 kn
50.000,00 kn
- Vatrogasna oprema
21.250,00 kn
- Ažuriranje Procjene i Plana zaštite od požara
UKUPNO
2.275.088,00 kn
4. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA ZIS
HITNA MEDICINSKA POMOĆ JEDINICA OMIŠ
160.000,00 kn
- dodatni tim prve pomoći na punktu Omiš
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OMIŠ
- služba traženja
- pomoći i programi

5.

VETERINARSKA STANICA OMIŠ
- veterinarski obilazak područja
UKUPNO
UDRUGE GRAĐANA:

6.

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA PS OMIŠ
UKUPNO
DJELATNOSTI OD INTERESA ZA ZIS:
Elementarne nepogode
Prometne jedinice mladeži
Interventni prijevoz pitke vode za sušno razdoblje
Sezonski rad policije
Spašavanje života na vodi gradske plaže
UKUPNO
SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

200.000,00 kn

20.000,00
380.000,00 kn
40.000,00 kn
40.000,00 kn
5.000,00 kn
80.000,00 kn
5.000,00 kn
30.000,00 kn
46.000,00 kn
166.000,00 kn
2.919.838,00 kn

Ovaj akt se objavljuje u „Službenom glasniku Grada Omiša“ i stupa na snagu osmog dana od objave.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

Klasa: 363-01/15-01/132
Urbroj: 2155/01-01-15-5
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Klasa: 810-01/14-01/08
Urbroj: 2155/01-01-15-2
Omiš, 28. svibnja 2015. 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 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br.
36/04. 39/06, 63/08 i 133/13), Gradsko vijeće Grada
Omiša, na 5. sjednici, održanoj 28. svibnja 2015. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova
Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru
I.
U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Grada Omiša imenuju se:
1. Lovrenka Kovačić,
2. Zorica Terzić,
3. Mijo Mimica,
4. Mate Ivanković, predstavnik Upravnog odjela za
pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije,
5. Jordan Kuvačić, predstavnik Lučke kapetanije
Split, Lučka ispostava Omiš.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13)
a u skladu s člankom 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br.
6/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 5. sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje
I.
Miljenko Vukasović, bira se za člana Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša.
II.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku
Grada Omiša“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/15-01/02
Urbroj: 2155/01-01-15-16
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

II.
Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika.
III.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Omiša“.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje
o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja na pomorskom dobru („Službeni glasnik
Grada Omiša“ br. 4/14)
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13)
a u skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 34. stavak
1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 6/09 i 2/13), Gradsko
vijeće Grada Omiša, na 5. sjednici održanoj 28. svibnja
2015. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru člana Odbora za statut i poslovnik
I.
Zrinka Stella bira se za člana Odbora za statut i
poslovnik Gradskog vijeća Grada Omiša.

Četvrtak, 28. svibnja 2015.
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II.
Ovo Rješenje objaviti će se u "Službenom glasniku
Grada Omiša".
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/15-01/02
Urbroj: 2155/01-01-15-17
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.
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skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 37. stavak 1.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša („Službeni
glasnik Grada Omiša“ br. 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće
Grada Omiša, na 5. sjednici održanoj 28. svibnja 2015.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru člana Odbora za pritužbe i predstavke
I.
Ivan Kovo bira se za člana Odbora za pritužbe i
predstavke Gradskog vijeća Grada Omiša.
II.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku
Grada Omiša“.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10 i 2/13), a u
skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 36. stavak 1.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša („Službeni
glasnik Grada Omiša“ br. 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće
Grada Omiša, na 5. sjednici održanoj 28. svibnja 2015.
godine, donijelo je

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/15-01/02
Urbroj: 2155/01-01-15-19
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

RJEŠENJE
o izboru člana Odbora za suradnju
s općinama, gradovima i županijama
I.
Milivoj Juričić bira se za člana Odbora za suradnju
s općinama, gradovima i županijama Gradskog vijeća
Grada Omiša.
II.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku
Grada Omiša“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/15-01/02
Urbroj: 2155/01-01-15-18
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10 i 2/13), a u

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10 i 2/13), a u
skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 38. stavak 1.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša („Službeni
glasnik Grada Omiša“ br. 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće
Grada Omiša, na 5. sjednici održanoj 28. svibnja 2015.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru člana Odbora za komunalna pitanja,
urbanizam i zaštitu okoliša
I.
Ivan Kovo bira se u Odbor za komunalna pitanja,
urbanizam i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada
Omiša.
II.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku
Grada Omiša“.

Strana 28 - Broj 8

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/15-01/02
Urbroj: 2155/01-01-15-20
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10 i 2/13), a u
skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 39. stavak 1.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša („Službeni
glasnik Grada Omiša“ br. 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće
Grada Omiša, na 5. sjednici održanoj 28. svibnja 2015.
godine, donijelo
RJEŠENJE
o izboru člana Odbora za
imenovanje ulica, trgova i
davanje suglasnosti za
imenovanje javnih ustanova

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

glasnik Grada Omiša“ br. 6/09 i 2/13), Gradsko vijeće
Grada Omiša, na 5. sjednici održanoj 28. svibnja 2015.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru člana
Povjerenstva za procjenu šteta
nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda
I.
Damir Bogdanović, bira se za člana Povjerenstva
za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih
nepogoda Gradskog vijeća Grada Omiša.
II.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku
Grada Omiša“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/15-01/02
Urbroj: 2155/01-01-15-22
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

I.
Mate Mihaljević bira se za člana Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje
javnih ustanova Gradskog vijeća Grada Omiša.
II.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku
Grada Omiša“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/15-01/02
Urbroj: 2155/01-01-15-21
Omiš, 28. svibnja 2015. 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) u svezi čl. 14. st.1. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.10/97 i
107/07), te čl. 10. i čl. 19. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni
pianino“ Split OJ Omiš, u predmetu usklađenja s važećim pedagoškim standardima u privatnoj predškolskoj
ustanovi, Gradsko vijeće Grada Omiša na 5. sjednici
od dana 28. svibnja 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o sklapanju Aneksa br. 3. Ugovora
o načinu i uvjetima sufinanciranja programa
Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš
I.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10 i 2/13), a u
skladu s člankom 28. stavak 4. i člankom 40. stavak 1.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša („Službeni

Prihvaćaju se razlozi iz zahtjeva Dječjeg vrtića
„Čarobni pianino“ Split od 7. studenog 2014. godine i
28. travnja 2015. godine i utvrđuje potreba za prilagodbu poslovanja njene organizacijske jedinice u Omišu u
skladu s važećim Državnim pedagoškim standardima

Četvrtak, 28. svibnja 2015.
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glede broja angažiranih djelatnika u odnosu na broj
upisane djece s teškoćama u razvoju i to na način da
Grad Omiš od dana sklapanja novog dodatka ugovoru
sufinancira 80% bruto plaće dodatne/og odgajateljice/a
s polovicom punog radnog vremena, pa se ovim odobrava sklapanje Aneksa br. 3. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni
pianino“ Split OJ Omiš KLASA: 601-02/07-01/02 URBROJ: 2155/01-02-07-10 od 15. lipnja 2007. godine;
KLASA: 601-02/12-01/03 URBROJ: 2155/01-01-12-4
od 28. ožujka 2012 godine i KLASA: 601-02/13-01/12
URBROJ: 2155/01-01-14-4 od 28. siječnja 2014. godine, a u obliku i sadržaju u kakvom prileži ovom
Zaključku pod KLASA: 601-02/15-01/07 URBROJ:
2155/01-01-15-4.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša na zaključivanje predmetnog Aneksa br. 3.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu idućeg dana od dana
objave u „Službenom glasniku Grada Omiša“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 601-02/15-01/07
Urbroj: 2155/01-01-15-3
Omiš, 28. svibnja 2015. 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), čl. 479. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05 i 41/08) i čl. 116. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),
u predmetu primanja darovnice pokretnih stvari, Gradsko vijeće Grada Omiša na 5. sjednici od 28. svibnja
2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o zaključivanju Ugovora o darovanju Zbirke
„Ante i Gracijele Munitić“
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I.
Prihvaća se Ponuda za preuzimanje zbirke „Ante i
Gracijele Munitić“ koju su Gradu Omišu kao suvlasnice predmeta darovanja dana 27. travnja 2015. godine
uputile Marija Katunarić iz Splita i mr. sc. Anka Mandušić iz Omiša.
II.
Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti koje je postavilo Gradsko poglavarstvo Grada Omiša svojim Zaključkom pod KLASA: 612-01/05-01/05 URBROJ:
2155/01-02-06-2 od 20. siječnja 2006. godine., a temeljem Očitovanja o donaciji zbirke „Ante i Gracijele
Munitić“ zaprimljenog od Gradskog muzeja Omiš URBROJ: 2155/1-11 dana 4. ožujka 2015. godine
III.
S osobitom zahvalnošću Grad Omiš prima od imenovanih darovateljica predmet darovanja i prihvaća
odredbe Ugovora o darovanju koji se kod njega vodi
u predmetu KLASA: 612-05/15-01/02 URBROJ:
2155/01-02-15-5 i prileži ovom Zaključku.
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša da na
strani Grada Omiša kao obdarenika zaključi Ugovor o
darovanju iz t. 3. ovog Zaključka, a uz supotpis ravnatelja Gradskog muzeja Omiš.
V.
Cjelokupni sadržaj Zbirke „Ante i Gracijele Munitić“ prema inventarskom popisu koji prileži Ugovoru o
darovanju odmah se nakon preuzimanja od darovateljica pohranjuje u Javnoj ustanovi Gradski muzej Omiš
čiji je osnivač i vlasnik Grad Omiš te je ista ovlaštena
na njeno daljnje čuvanje, zaštitu, održavanje i uporabu prema uvjetima Ugovora o darovanju i pravilima
struke.
VI.
Ugovor o darovanju stranke ovjeravaju kod javnog
bilježnika na teret Grada Omiša.
VII.
Odmah po zaključivanju Ugovora o darovanju sačiniti će se među potpisnicima primopredajni zapisnik.
VIII.
Gradonačelnik Grada Omiša će na poseban način
i u primjerenom roku pozvati gđu. Mariju Katunarić

Strana 30 - Broj 8

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA

iz Splita, Spinutska 43. i gđu Anku Mandušić iz Omiša, Kneževića 2. na svečano zaključivanje predmetnog
Ugovora o darovanju zbirke „Ante i Gracijele Munitić“.
IX.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Omiša“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 612-05/15-01/02
Urbroj: 2155/01-01-15-4
Omiš, 28. svibnja 2015. 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) u svezi s odredbama članaka 15. i 53. Zakona o
ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99
i 35/08), članaka 92. i 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,
126/12, 94/13, 152/14) i članka 22. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ br.130/11).,
Gradsko vijeće Grada Omiša na 5. sjednici od 28. svibnja 2015. godine donosi

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

ZAKLJUČAK
I.
Grad Omiš kao osnivač javne ustanove Osnovna
glazbena škola „Omiš“ Omiš ovim daje prethodnu suglasnost na tekst Privremenog statuta Osnovne glazbene škole „Omiš“ u obliku i sadržaju kakav prileži ovom
Zaključku uz zahtjev privremenog ravnatelja ustanove u osnivanju KLASA: 612-01/15-05/71 URBROJ:
2155/01-08-01-15-1 od 19. svibnja 2015. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom glasniku Grada Omiša“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 602-01/15-01/01
Urbroj: 2155/01-01-15-8
Omiš, 28. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95,
109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna
Grada Omiša za 2014. godinu i članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10,
12/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 5. sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA OMIŠA ZA
2014. GODINU
1. Sukladno sa Godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna grada Omiša za 2014. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 2/14) izvršen je na
slijedeći način:

Četvrtak, 28. svibnja 2015.
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I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA
OZNAKA U
PRORAČUNU
R0095

OPIS
Projektna dokumentacija za javne površine i
prometnice

IZNOS (kn)
PREMA IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2014.
50.000,00
98.325,00

IZNOS (kn)
IZ PROGRAMA

II. NERAZVRSTANE CESTE – GRADNJA
OZNAKA U
PRORAČUNU

OPIS

R0096

Gradnja nerazvrstanih cesta

R0097

Projektna dokumentacija i geodetske podloge
izlaza ulice fra S. Vrlića
Izgradnja prometnice Ribnjak-zapad

R0098
R0099
R00991
R00992
R0100

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Omiša
Pristupna cesta u Nemiri
Javno prometna površina na Ribnjaku
Projektna dokumentacija za prometnice Ribnjak istok

IZNOS (kn)
PREMA IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2014.
100.000,00
862.314,41

IZNOS (kn)
IZ PROGRAM

100.000,00

86.250,00

1.850.000,00

45.000,00

310.000,00

0,00

70.000,00

49.063,19
42.187,50
100.600,00

III. JAVNA RASVJETA
OZNAKA U
PRORAČUNU
R0315
R0317
R03171

OPIS
Postavljanje nove javne rasvjete
Postavljanje novih LED rasvjetnih tijela
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje postrojenja i opreme

IZNOS (kn)
PREMA IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2014.
100.000,00
240.086,19
200.000,00
362.225,26
53.137,50

IZNOS (kn)
IZ PROGRAM

IV. GROBLJA I MRTVAČNICE
OZNAKA U
PRORAČUNU
R0153
R0107
R0109
R0110

OPIS
Rekonstrukcija starog groblja u Omišu
Projektna dokumentacija za uređenje groblja
Vrisovci
Projektna dok. i izgradnja za mrtvačnicu
Svinišće
Projektna dok. i izgradnja za mrtvačnicu
Tugare

IZNOS (kn)
PREMA IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2014.
100.000,00
61.532,95
30.000,00
51.000,00

IZNOS (kn)
IZ PROGRAM

20.000,00

0,00

70.000,00

0,00
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R0111
R01111
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Projektna dok. i izgradnja za mrtvačnicu
Kučiće
Mrtvačnica Slime

80.000,00

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

210.413,91
34.700,00

V. OBJEKTI ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU
OZNAKA U
PRORAČUNU
R0122
R01221
R0123
R0124
R0126
R0127
R0128

OPIS
Gradnja vodoopskrbne mreže u srednjem toku
rijeke Cetine
Vodoopskrbna mreža u Novim Selima
Projektna dokum. za sustav odvodnje BrzetMala luka
Obnova i dogradnja sustava vodoopskrbe i
izgradnje Borak-Mlija
Dogradnja i zamjena cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju područja Ribnjak u Omišu
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske
mreže u Omišu
Obnova uređaja za obradu vode „Zagrad“

IZNOS (kn)
PREMA IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2014.
3.700.000,00
0,00

IZNOS (kn)
IZ PROGRAM

400.000,00

0,00
110.000,00

100.000,00

100.000,00

900.000,00

0,00

300.000,00

0,00

200.000,00

0,00

VI. ULAGANJA U OSTALE OBJEKTE
OZNAKA U
PRORAČUNU
R0093
R00931
R00932
R00933
R0101
R0102
R0103
R0104
R0105
R0112
R0113
R0118
R0119

R0120
R0121

OPIS
Rekonstrukcija mjesnog doma u Pisku
Mjesni dom Gata
Mjesni dom Kostanje
Dječji vrtić Blato
Stručni i projekt. nadzor gradnje dvorane
Ribnjak
Priključak dvorane na komunal. infrastrukturu
Iseljenje stanara – lokacija dvorana
Ulaganja u sportsku dvoranu i rekreacijske
objekte
Dovršetak gradnje sportske dvorane
Projektna dok. objekata komunalne infrastr. –
poslovna zona Gata
Elektrifikacija poslovne zone Kostanje
Projektna dokumentacija za sanaciju stijena
Projektna dokumentacija sa elaboratima za
upravljanje i korištenje donjeg toka rijeke
Cetine
Izrada geodetskih podloga
Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju
gradskih objekta

IZNOS (kn)
PREMA IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2014.
100.000,00
0,00
8.050,00
30.363,76
31.198,60
250.000,00
714.110,50

IZNOS (kn)
IZ PROGRAM

500.000,00
30.000,00
1.372.500,00

567.393,82
32.500,00
190.775,00

17.758.500,00
300.000,00

12.712.264,93
53.835,00

652.000,00
3.000.000,00
70.000,00

651.073,34
188.250,00
0,00

80.000,00
150.000,00

63.875,00
121.322,00

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

R0163
R0134
R0094

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA

Preprojektiranje projekta nove srednje škole
Uređenja objekta za potrebe LAG-a
Izrada prostorno planske dokumentacije

100.000,00
15.000,00
100.000,00
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0,00
0,00
248.750,00

VII. NABAVA KOMUNALNE OPREME
OZNAKA U
PRORAČUNU
R0114
R0115
R0116
R0136

OPIS
Nove košarice za otpatke
Oprema dječjih igrališta
Opremanje ulica novim klupama
Nabava tabli sa nazivima ulica

IZNOS (kn)
IZ PROGRAM
20.000,00
50.000,00
80.000,00
20.000,00

IZNOS (kn)
PREMA IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2014.
17.950,00
54.125,00
50.000,00
31.251,00

VIII. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
OZNAKA U
PRORAČUNU
R0117

OPIS
Izgradnja reciklažnog dvorišta

IZNOS (kn)
PREMA IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2014.
2.000.000,00
70.723,68

IZNOS (kn)
IZ PROGRAM

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 363-01/14-01/11
Urbroj: 2155/01-01-15-4
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

Na temelju odredbi članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95,
109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Omiša za 2014. godinu i članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10,
12/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 5. sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA OMIŠA ZA 2014. GODINU
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2014. godinu (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 2/14) ostvaren je na slijedeći način:
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KOMUNALNA DJELATNOST
Održavanje čistoće javnih površina
Povremeni poslovi na održavanju javnih gradskih površina (sanacija divljih odlagališta, održavanje dječjih igrališta, hitna sanacija stijena, …)
Održavanje zelenih površina
Deratizacija i dezinsekcija javnih površina
Održavanje javne rasvjete i utrošak el.energije
Ostala održavanja (male komunalne usluge)

Četvrtak, 28. svibnja 2015.

PLANIRANA
REALIZACIJA
SREDSTVA
PRORAČUNA
2.105.000,00
3.138.678,43
290.000,00
466.045,33
500.000,00
250.000,00
2.613.500,00
800.000,00

890.765,34
340.800,00
2.718.786,19
2.695.348,22

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 363-01/14-01/12
Urbroj: 2155/01-01-15-3
Omiš, 28. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Močić, dr. med.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA - IZDAVAČ: Grad Omiš - Urednica: Lidija Pavković, pročelnica Ureda gradonačelnika
Adresa: 21310 Omiš, Trg kralja Tomislava 5 - Telefon: 862-059, 755-500, telefax: 862-022 - Tisak: Tiskara "Franjo Kluz" d.d. Omiš

