REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

N A C R T

KLASA: 214-04/20-01/01
URBROJ: 2155/01-01-20-3
Omiš, *****************2020.g.

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10), Pravilnika o planu
zaštite od požara (N.N. br. 51/12) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad
Omiš br. 70756-19 PUZOP te odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša
br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18), u predmetu izrade dokumenta u podruju zaštite od požara,
Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj ***. sjednici od dana ***************2020.g. donosi

PLAN
ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAD OMIŠ

Članak 1.
Donosi se Plan zaštite od požara za Grad Omiš čiji sadržaj nastavno slijedi.
Članak 2.
Akt stupa na snagu danom njegovog donošenja.
Članak 3.
Akt bez grafičkih priloga se objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša, a u cjelovitom
obliku na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša www.omis.hr .

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dip.oec.

DOOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
2. Stožer civilne zaštite Grada Omiša,
3. Vatrogasna zajednica Grada Omiša za DVD u sastavu,
4. Hrvatska vatrogasna zajednica, Glavni vatrogasni zapovjednik,
5. Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije,
6. Službeni glasnik Grada Omiša i www.omis.hr,
7. Pismohrana /04/.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 214-04/20-01/01
URBROJ: 2155/01-02-20-2
Omiš, 21.veljače 2020.g.

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10), Pravilnika o
planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za
Grad Omiš br. 70756-19 PUZOP te odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada
Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) i čl.54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
(Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09 i 2/13), u predmetu izrade dokumenta u podruju zaštite od
požara, gradonačelnik Grada Omiša dana 21.veljače 2020.g. donosi
Z A K L J U ČA K
1. Utvrđuje se nacrt akta o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Omiš kojeg je izradio
Alfa Atest d.o.o. Split, te se isti dostavlja Gradskom vijeću Grada Omiša na raspravu i
donošenje u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku pod KLASA: 214-04/20-01/01
URBROJ: 2155/01-01-20-3.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec.

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.

Gradsko vijeće Grada Omiša, predsjedniku,
Ured gradonačelnika Grada Omiša,
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
Pismohrana /04/.

Obrazloženje

Pravni temelj donošenja akta je odredba čl.13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10),
Pravilnika o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije za Grad Omiš br. 70756-19 PUZOP.
Dosadašnji istovrsni akt donesen 2015.g. prestaje važiti istekom petogodišnjeg roka.
Izradu novog dokumenta naručio je prema pravilima javne nabave gradonačelnik Grada Omiša.
Predloženi Plan zaštite od požara je provedbeni akt prethodno donesene Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za Grad Omiš.
Ovim se Planom uređuju:
- smještaj, ustroj i odgovornost vatrogasnih postrojbi koje
djeluju na području Grada Omiša
- dojava i obavješćivanje o nastanku požara
- sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara
- sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara
- način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara
- uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne i druge značajne poslove u akciju gašenja
požara
- uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara
- uključivanje službi ili trgovačkih društava te odgovornih osoba zaduženih za opskrbu hranom i vodom u
akciju gašenja požara
- način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama u akciji gašenja požara
- slučajevi kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom
- slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja
- način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara i spašavanja osoba
- nazivi građevina i drugih nekretnina te otvorenog prostora na kojima se može očekivati nastanak požara
većih razmjera
- nazivi građevina i drugih nekretnina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i
druge opasne tvari
- popis osoba odgovornih za provedbu planova zaštite od požara građevina, građevinskih dijelova i prostora
razvrstanih u i. ili ii. kategoriju glede ugroženosti od požara
- obveze u svezi pohrane i ažuriranja plana zaštite od požara.
Troškovi provođenja ovog akta planirani su Proračunom Grada Omiša za 2020.g. na poziciji Razdjela 03,
Glava 01, Tekući projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje.

PREDLAGATELJ

