SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA

Petak, 7. travnja 2006.

GRADA
LIST IZLAZI PO POTREBI.
Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5

BROJ 3

Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022

Omiš, 7. travnja 2006.

Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od
požara (“Narodne novine”, broj 58/93 i 33/05),
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2006. godini (“Narodne novine”, broj 18/06), te
članka 25. i 68. Statuta Grada Omiša (“Službeni
glasnik Grada Omiša”, broj 8/01), Gradsko vijeće
Grada Omiša na 9. sjednici održanoj dana 7. travnja
2006. godine, donosi

PLAN
za primjenu Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2006. godini na
području grada Omiša
I. NORMATIVNE I OPĆE ODREDNICE
1. Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija,
uporaba vatrogasnih snaga i opreme, ﬁnanciranje,
zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera
na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara i tehnoloških eksplozija na području Grada
Omiša u 2006. godini.
2. Plan za primjenu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2006. godini na području
Grada Omiša (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se
na Programu kojeg je donijela Vlada Republike
Hrvatske dana 9. veljače 2006. g. u dijelu koji se
odnosi na područje Grada Omiša kao jedinicu
lokalne samouprave. Plan se temelji i na Planu
intervencija kod velikih požara otvorenog prostora
na teritoriju Republike Hrvatske, a kojeg je Vlada
Republike Hrvatske donijela 22. ožujka 2001. godine. Plan se temelji i na odredbama čl. 11. i 13.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne
novine”, broj 66/01).
Ovim Planom se vrši usklađenje svih bitnih
odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroženosti od požara Grada Omiša temeljem iskustava
stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog
Plana kao i temeljem odredbi Pravilnika o zaštiti
šuma od požara (“Narodne novine”, broj 26/03).
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3. Grad Omiš je za svoje područje izradio i
donio Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije sukladno Pravilniku o izradi procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
(“Narodne novine”, broj 35/94) i Plan zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija sukladno Pravilniku
o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija (“Narodne novine”, broj 35/94) uz
pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnog tijela
(MUP-a). Svi dokumenti su dostavljeni odmah po
donošenju svim vatrogasnim postrojbama Grada
Omiša, te Zapovjedništvu 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 donio Suglasnost na Procjenu
ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara uslijed
opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških i ekoloških nesreća, te ratnih razaranja;
Plan zaštite i spašavanja u slučaju rušenja brane
Peruča te obrane od poplava, Plan mobilizacije
civilne zaštite i Plana djelovanja civilne zaštite,
sve u skladu s Procjenom ugroženosti za područje
Grada Omiša.
Grad Omiš je donio Odluku o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta (“Službeni glasnik
Grada Omiša”, broj 4/03).
4. Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara, Gradsko poglavarstvo Grada Omiša ovlašćuje
Vatrogasnu zajednicu Grada Omiša da koordinira
aktivnostima oko provedbe odredbi Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara te ovog Plana.
Izvršitelj zadatka: Gradsko vijeće Grada Omiša
Gradsko poglavarstvo Grada
Omiša
(Upravni odjel za gospodarstvo
i društvene djelatnosti)
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Zapovjedništvo za zaštitu i
spašavanje i Zapovjedništvo
Civilne zaštite Grada Omiša
Rok:
odmah i trajno;
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II. PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU
OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA
POŽARA
5. U svrhu postavljanja ustroja za provedbu
mjera čuvanja, ﬁzičkog osiguranja i drugih oblika
preventivne zaštite građevina i površina za koje
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja
požara, a unatoč urbaniziranosti glavnine područja
priobalja i njegove znatne naseljenosti, zbog čega
nema razmjerno većih požarno opasnih otvorenih
površina ili građevina, korisnici takvih nekretnina
planiraju mjere čuvanja i ﬁzičkog osiguranja na
slijedećim objektima i otvorenim prostorima:
– zaštićeni krajolik kanjona rijeke Cetine od
HE Kraljevac do Omiškog mosta;
– šumsko zemljište pod upravom JP “Hrvatske
šume” Zagreb;
– predjel tzv. Brnistra (Vodovod Zagrad);
– predjel tzv. Rogoznica (Vojskovo-Ivašnjak,
Marušići, Pisak);
– turistički objekti koje koristi “Dalma” d.d.
Split (Ruskamen, Brzet);
– turistički objekti u vlasništvu i zakupu tvrtke “Kaštil Slanica” Omiš (Slanica i Radmanove
mlinice);
– turistički objekti u turističkom naselju Mala
Luka;
– skladišta zapaljivih i opasnih tvari koje
koriste tvrtke “INA” Zagreb, “Omial-novi” d.o.o.
Omiš, “Galeb” d.d. Omiš i “Prerada-Cetina” d.o.o.
Omiš;
– elektroenergetski objekti HEP HE Zakučac i
HEP DP Pogon Omiš;
– gradsko groblje Vrisovci pod upravom “Peovica” d.o.o. Omiš
– cestovni pojasi 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;
– naselja Tugare, Naklice, Zvečanje, Blato n/C,
Slime, Kučiće, Svinišće, Podašpilje, Čelina-Stanići,
Lokva Rogoznica, Mimice, Marušići i Pisak.
Zbog posebne sigurnosne situacije glede objekata, opreme i sirovina u spremištima (plinovi,
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kiseline, lužine, otapala i nusproizvodi) tvornice
“Omial-novi” d.o.o. Omiš, traži se od nadležnih
državnih tijela za inspekciju i nadzor u poslovima
zaštite od požara da sukladno ovlastima i propisima izdaju odgovarajuće naloge vlasniku ili upravi
prema kojima će isti biti dužni izvršiti sve svoje
obveze kako ne bi došlo do nastanka ili širenja
požara na tom prostoru.
Izvršitelj zadatka: Gradsko poglavarstvo Grada
Omiša (Upravni odjel za KSD,
UP i ZO)
Javno poduzeće “Hrvatske šume”
Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim područjima SDŽ
“Dalma” d.d. Split, “DalmaHoteli Omiš” d.d., “Dalma
Ruskamen” d.o.o.
“Kaštil Slanica” Omiš
Turističko naselje Mala Luka
“Galeb” d.d. Omiš
“INA” Zagreb
“Omial-novi” d.o.o. Omiš
“Prerada-Cetina” Omiš
HEP HE Zakučac
HEP Pogon Omiš
“Peovica” d.o.o. Omiš
“Vodovod” d.o.o. Omiš
MO Tugare, Naklice, Zvečanje,
Blato n/C, Slime, Kučiće, Svinišće, Podašpilje, Čelina-Stanići, Lokva Rogoznica, Mimice,
Marušići, Pisak i Nemira
vlasnici/korisnici prostora autocamp objekata
ovlaštenici lovišta i lovne udruge
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Rok:
1. lipnja - 30. rujna 2006. godine.
6. 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 u njihovoj blizini.
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Izvršitelj zadatka: Gradsko poglavarstvo Grada
Omiša (Upravni odjel za KSD,
UP i ZO)
Sudjelovatelji:
Komunalno redarstvo Grada
Omiša
Ured prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja SDŽ
– Ispostava Omiš
Državni inspektorat
Lučka kapetanija, Lučka uprava
i Ured za pomorstvo u SDŽ
“Peovica” d.o.o. Omiš
Policijska postaja Omiš
Rok:
31. svibnja 2006. godine.
7. Dovesti u ispravno stanje postojeće hidrante
na vodovodnim trasama područja Grada Omiša,
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 roku
15 dana od stupanja na snagu ovog Plana dostaviti
Gradskom poglavarstvu Grada Omiša popis i zemljovid pristupačnosti hidrantskih priključaka na
otvorenim prostorima.
Od vlasnika stambenih objekata, stanoupravitelja i tvrtke “Vodovod” d.o.o. Omiš traži se da u
skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i odgovarajućim podzakonskim aktima osposobe i trajno drže
u ispravnom stanju sve vanjske i stubišne hidrante
za potrebe gašenja požara u zatvorenim prostorima.
Ove priključke učiniti dostupnima ljudstvu i tehnici
vatrogasnih postrojbi.
O pregledom utvrđenom stanju hidranata izvršitelj zadaće je dužan izvijestiti Gradsko poglavarstvo Grada Omiša.
“Vodovod” d.o.o. Omiš dužan je u dane
povećane opasnosti od nastanka i širenja požara
osigurati danonoćno dežurstvo dispečera koji može
regulacijom pritiska vode na opožarenom području omogućiti dovoljan dotok vode za korištenje
hidranata i dr. vodozahvata prigodom vatrogasne
intervencije.
Izvršitelj zadatka: “Vodovod” d.o.o. Omiš
“A&P Corporation” Omiš
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Rok:
31. svibnja 2006. godine.
8. Izraditi popis i zemljovide vrijednih šuma
po stupnjevima opasnosti od šumskog požara prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara (“Narodne

Strana 3 - Broj 3

novine”, broj 26/03) na području Grada Omiša i
osnovati ispostavu trgovačkog društva “Hrvatske
šume” u Omišu. Zatražiti i uskladiti s potrebama
ovog Plana odredbe Programa izrade velikih šumskih prosjeka i protupožarnih putova iz nadležnosti “Hrvatskih šuma”. “Hrvatske šume” su dužne
dostaviti podatke o šumsko-gospodarskoj osnovi
područja s posebno ugroženim šumama i na zemljovidu ucrtane putove i prosjeke.
Izvršitelj zadatka: Javno poduzeće “Hrvatske šume”
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Rok:
31. svibnja 2006. godine.
9. 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.
Poradi prevencije nastajanja požara kroz
aktivnosti ove službe mogu djelovati i pripadnici
lokalne udruge izviđača po posebnom programu
kojeg odobri Savez izviđača Hrvatske i nadležno
vatrogasno zapovjedništvo.
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 Gradskim poglavarstvom Grada Omiša
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
DVD-a Grada Omiša
Javno poduzeće “Hrvatske šume”
“Vodovod” d.o.o. Omiš
“Budnost” jkd Omiš
Udruga izviđača “Omiš” Omiš
Rok:
31. svibnja 2006. godine.
10. 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
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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. 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 uz zapisnik o njenom stanju.
Izvršitelj zadatka: Gradsko poglavarstvo Grada
Omiša (Upravni odjel za KSD,
UP i ZO)
Sudjelovatelj:
Ured prostornog uređenja,
graditeljstva i stanovanja SDŽ
– Omiš
JP “Hrvatske šume” (buldozer)
“Oming” Omiš (rovokopač,
kamion, mobilna dizalica, labudica)
Hrvatske ceste Zagreb, Tehnička ispostava Split (buldozer,
ralica)
Županijske ceste Split
Udruga obrtnika Omiš Sekcija
autoprijevoznika i građevnih
strojeva (kamioni i laki strojevi).
Policijska postaja Omiš
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Rok:
po potrebi – žurno
11. 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 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 Grad Omiš putem radova
organiziranih u programu komunalnog uređenja
Grada Omiša.
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Vlasnici i korisnici neuređenog zemljišta obavijestiti će se putem letaka i plakata da su dužni
izraditi sigurnosne i zaštitne pojase oko takvog
prostora te ga redovito držati urednim i opremljenim priručnim sredstvima za gašenje požara (voda,
pijesak i sl.).
Posebno vlasnici gospodarskih objekata i okućnica na požarištima iz nekoliko prethodnih godina,
zbog izrastanja velikih količina trave i korova koji
sušenjem brzo prenose vatru, dužni su provesti
aktivnosti na samozaštiti svojih zemljišta i objekata
od požara čišćenjem prostora. Ove radnje nadzirati
će nadležni mjesni odbor.
Pri održavanju otvorenog prostora potrebito je
primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere sprečavanja 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.
Vatrogasna zajednica vodi evidenciju o stanju
prohodnosti protupožarnih prosjeka i putova i
ažurira ih do početka požarne sezone, a vatrogasni
zapovjednik područja nadzire njihovo stanje prije
i tijekom ljetne požarne sezone.
Izvršitelj zadatka: Gradsko poglavarstvo Grada
Omiša (Upravni odjel za KSD,
UP i ZO)
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
DVD-a Grada Omiša
“Hrvatske šume” d.d. Zagreb
Vlasnici zapuštenog zemljišta
Mjesni odbori Pisak, Marušići,
Mimice, Lokva R., Čelina-Stanići, Tugare, Naklice, Nemira,
Borak i Zakučac
Rok:
31. svibnja 2006. godine i kontinuirano.
12. U 2006. godini održavati će se uređeno i
očišćeno otvoreno šumsko područje Gradac, Brnistra
i Zagrad te nastaviti izrada novog protupožarnog
prosjeka i puta na području Tugare - Podhume, te
dodatno čišćenje borove šume u Furnaži. Dovršeno
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proširenje kolnog puta u MO Marušići (Carski put)
održavati u funkciji prohodnosti za protupožarna
vozila i ostalu tehniku. Dodatno se očekuje uporaba
prosjeka na novim trasama na području MO Pisak
(potok), Lokva Rogoznica (Granica, Križice i dr.)
i Čelina-Stanići (put Vrisovci - Čelina).
Od 2007. godine će se tijekom radova na
izgradnji omiške cestovne zaobilaznice izraditi
linija zaštite od požara za naselje Omiš s njegove
istočne strane.
Izvršitelji:
JP “Hrvatske šume” Zagreb
Hrvatske ceste Zagreb
Hrvatska vodoprivreda Zagreb.
Sudjelovatelji:
Gradsko poglavarstvo 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.
13. Po potrebi sudjelovati na informativnom
savjetovanju i dogovaranju s predstavnicima
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Županijske vatrogasne zajednice, ostalih poglavarstava
požarnog područja Omiš i Vatrogasne zajednice
Grada Omiša. Informiranje i edukaciju sudionika
u zaštiti od požara provoditi će se i na području
Grada Omiša.
Izvršitelj zadatka: Gradsko poglavarstvo Grada
Omiša (Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti)
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
DVD-a Grada Omiša.
14. Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Grada
Omiša sa zapovjednicima Dobrovoljnih vatrogasnih
društava održati će stručno savjetovanje i razmotriti
i analizirati 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:
od 1. lipnja 2006. godine.
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15. Zapovjedni kadar i ostali vatrogasni časnici
u sklopu DVD Grada Omiša i Vatrogasne zajednice Grada Omiša te Zapovjedništva za zaštite i
spašavanja i Zapovjedništva CZ Grada Omiša educirati će se putem posebnih seminara s Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje odnosno Županijskom vatrogasnom zajednicom glede priprema za
protupožarnu sezonu sukladno novim propisima o
organizaciji zapovijedanja i novim tehnologijama
na požarištima.
Zapovjedni kadar, vatrogasni časnici i ostali
pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi Grada Omiša dužni su ispuniti uvjete za pribavljanje
odobrenja za rad.
Izvršiti će se vatrogasna obuka tzv. “sezonskih
vatrogasaca” koji će uz postojeći broj vatrogasnih
postrojbi na području Grada Omiša činiti vatrogasne
snage tijekom požarne sezone. Posebno osigurati i
obučiti te organizirati nazočnost na području Grada Omiša članova posebnih vatrogasnih postrojbi
ustrojenih na razini županije.
Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužna je u
označenom roku dostaviti na suglasnost Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje plan rasporeda, broj
i popis s osnovnim podacima vatrogasaca predviđenih za privremeno zapošljavanje, te program
njihovog dodatnog osposobljavanja i opremanja.
Vatrogasnu obuku i obuku za druge pomoćne
poslove u vatrogastvu provesti će se s pripadnicima
lokalnih izviđačkih udruga po posebnom programu
kojeg odobri Savez izviđača Hrvatske i nadležno
vatrogasno zapovjedništvo.
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.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada Omiša
Zapovjedništvo CZ Grada Omiša.
PON CZ
Udruga izviđača “Omiš” Omiš
Rok:
30. travnja 2006. godine.
16. Za kvalitetnu i što potpuniju pripremu
protupožarne sezone vatrogasne postrojbe Grada
Omiša dužne su opremiti i tehnički osposobiti
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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 novonabavljenog protupožarnog vozila NVKCAFS i pripadajuće mu opreme te ih privesti
redovnoj funkciji do početka turističke sezone.
Izvršitelj:
Gradsko poglavarstvo Grada
Omiša (Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti)
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Sudjelovatelji:
DVD Omiš, DVD Kučiće i
DVD Gata
Rok:
31. svibnja 2006. g. i po potrebi
dalje.
17. U svrhu promicanja uloge i značaja vatrogastva odnosno omasovljenja dobrovoljnih postrojbi
prigodnim manifestacijama, 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.
Izvršitelj:
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Rok:
1. - 31. svibnja 2006. g.
III. PLAN UPORABE VATROGASNIH SNAGA
I OPREME ZA POŽARNO PODRUČJE GRADA OMIŠA TE PODRUČJE ŽUPANIJE
18. Na požarnom području Omiša ustrojava se
motrilačku i dojavnu službu s ciljem ranog i pravodobnog otkrivanja i dojave požara, te osigurava
potrebna dežurstva i to:
Opažanje i dojava požara vrši se na motrilačkim postajama:
– Zahod - Mošnica provodi poduzeće “Budnost” k.d. Omiš u sklopu redovne djelatnosti u
vremenu od 14,00 do 8,00 sati svakodnevno, te
nedjeljom i praznikom od 0,00 do 24,00 sati a
dežurstvo od 8,00 do 14,00 sati provodi djelatnik
(domar) HT-a Split;
– Vodovod - Zagrad u kanjonu Cetine provodi JP “Vodovod” d.o.o. Omiš u sklopu redovne
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djelatnosti u vremenu od 0,00 do 24,00 sati svakodnevno.
– Kanjon rijeke Cetine provodi DVD Kučiće
svakodnevno od 8,00 do 18,00 sati,
– Lokva Rogoznica - Gorica (za Rogoznicu:
Ivašnjak - Vojskovo, Mimice, Marušići i Pisak)
provodi Vatrogasna zajednica Grada Omiša svakodnevno od 13,00 do 21,00 sata.
Opažanje i dojavu po ovom Planu vrši se u
okvirnom periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2006.
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 velike i vrlo velike opasnosti
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
“Budnost” k.d. Omiš
“Vodovod” d.o.o. Omiš
JP “Hrvatske šume” Split
Mjesni odbori Grada Omiša
LU “Gornja Poljica” Srijane,
LU “Mosor” Priko Omiš, LU i
Streljački klub Omiš,
Rok:
ustrojavanje najkasnije do 15.
lipnja 2006. godine, a primjena
po potrebi do 30. rujna 2006.
godine.
19. 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 i dojave na požarnom području Grada Omiša se vrše:
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– za sektor Pisak - Omiš putem DVD - Omiš
autocisternom i 3 vatrogasca u vremenu od 13,00
sati do 21,00 sati;
– za sektor Tugare - Gata - Kostanje putem
DVD-a Gata autocisternom s 3 vatrogasca u vremenu od 14,00 dati do 21,00 sati.
Ophodnje vrše izvršitelji koji se određuju iz redova vatrogasnih postrojbi u okvirnom vremenskom
periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2006. godine.
Ophodnja i dojava vrši se u propisanoj vatrogasnoj
odori s oznakama.
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 2006. 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 s jednim izvršiteljem od 7,00 do 21,00 sati, nakon toga u pasivnoj
pripravnosti zapovjednog kadra,
– DVD Kučiće svakodnevno s jednim izvršiteljem od 7,00 do 21,00 sati, nakon toga u pasivnoj
pripravnosti zapovjednog kadra.
Dežurstvo se provodi uz radio postaju ili telefonom u prostorijama Dragovoljnih vatrogasnih
društava. Telefonski uređaji u pripravnosti povezani
su s brojem 93, 985 i 112.
O provođenju mjera dežurstva izvršitelji vode
dnevnik.
Dežurne službe prate prognozu o opasnostima
od požara i kod najave vrlo velike opasnosti obavještava 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 se provodi prema ocjeni, a najmanje jednom tjedno.
Dojavu podataka o otkrivenim pojavama
motrenja, ophodnje i dežurstva vršiti telefonom
Gradskom centru za obavještavanje 112, te koristiti
telefon 93, kao i DVD Omiš 863-193, DVD Gata
860-633, DVD Kučiće 860-210 i Policijskoj postaji
Omiš na telefon 862-322 ili 92.
Pozivanje odnosno uzbunjivanje vatrogasnih
postrojbi u pravilu se vrši telefonom, mobitelom ili
pagerom, a u slučajevima iznimne hitnosti, kvara
telekomunikacijskih uređaja ili osobito širokog
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razmjera požara koji ima obilježja elementarne
nepogode koristi se glavna vatrogasna sirena u
Vatrogasnom domu DVD-a.
Kontrolu provođenja i tumačenja ovoga Plana
pod točkom 18. i 19. izvršiti će Vatrogasna zajednica Grada Omiša.
Izvršitelj zadatka: Gradsko poglavarstvo Grada
Omiša (Komunalno redarstvo)
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Sudjelovatelji:
Sva DVD-a Grada Omiša
Policijska postaja Omiš
JP “Hrvatske šume” Split
Rok:
1. lipnja - 30. rujna 2006. godine
20. Prosudbe ugroženosti i planove zaštite
i spašavanja osoba i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda, a osobito šumskih požara na
području Grada Omiša ažurirati će Zapovjedništvo
zaštite i spašavanja 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 na području
Grada Omiša nisu dovoljne, Zapovjedništvo 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 Odluci o pripremi i
načinu provođenja mobilizacije CZ u PU splitskodalmatinskoj od 28. kolovoza 2003.g. ili po drugim
pravilima utvrđenim ustrojstvom Državne uprave
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 Gradskog poglavarstva Grada Omiša, Zapovjedništva zaštite i spašavanja i Zapovjedništva
CZ Grada Omiša radi osiguranja logističke potpore
snagama na terenu.
Izvršitelj zadatka: Gradsko poglavarstvo Grada
Omiša (Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti)
Sudjelovatelji:
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada Omiša
Zapovjedništvo civilne zaštite
Grada Omiša
Povjerenici civilne zaštite u mjesnim odborima Grada Omiša
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
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Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split
15. lipnja 2006. godine.

21. Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na području Grada Omiša u
slučaju nastupanja elementarnih nepogoda, ustrojeno je Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada
Omiša i to Rješenjem gradonačelnika Grada Omiša
od 30. ožujka 2006. godine.
Kao član Zapovjedništva zaštite i spašavanja
Grada Omiša uključen je područni vatrogasni zapovjednik.
Za organizaciju i provedbu aktivnosti zaštite i
spašavanja prema odlukama Stožera CZ ustrojeno
je Zapovjedništvo CZ Grada Omiša od 18. kolovoza 1995.g.
U okviru Civilne zaštite Grada Omiša ustrojena
je i upotrebljava se postrojba opće namjene s 40
pripadnika.
Za pripomoć u aktivnostima organiziranih
snaga civilne zaštite na području ugroženih mjesnih
odbora zaduženi su povjerenici CZ.
22. 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.
Gradsko poglavarstvo Grada Omiša svojim je
zaključkom od 25. veljače 2004. godine pristupilo
Programu nabavke protupožarnih vozila putem
Vlade RH te u tu svrhu planiralo osigurati sredstva
za jedno navalno kratko 1+2 (NV-KCAFS) u 2006.
godini i jedno tehničko srednje (TEH-S) vozilo u
2006.g./2007.g.
Radi izvršavanja obveza iz Procjene i Plana zaštite od požara tijekom požarne sezone Vatrogasna
zajednica Grada Omiša i DVD Gata će organizirati
podružnicu društva za područje Gornjih Poljica sa
sjedištem u Donjem Docu ili Srijanima, te pored
najmanje jednog stalnog dobrovoljnog vatrogasca
istoj osigurati i jedno manje protupožarno vozilo
s opremom.
IV. FINANCIRANJE
23. Financiranje mjera zaštite i spašavanja od
požara na području Grada Omiša po ovom Planu
osigurava se iz proračuna Grada Omiša za 2006.
godinu (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 7/05)
na poziciji razdjela 03, glave 7. i to:
– operativni plan zaštite od požara za 11 sezonskih vatrogasaca putem DVD-a Omiš, Gata i
Kučiće za period od 1. lipnja do 30. rujna 2006.
godine što iznosi ukupno bruto 150.000,00 kn;
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– za djelatnost vatrogasne zajednice u 2006.
godini 1.360.000,00 kn;
– za nabavku protupožarne opreme (vozilo) u
2006. godini 900.000,00 kn;
– za potrebe civilne zaštite u 2006. godini
10.000,00 kn;
– za potrebe povodom elementarnih nepogoda
u 2006. godini 30.000,00 kn.
Ukupno za potrebe vatrogastva na svom području, Grad Omiš svojim proračunom za 2006.
godinu planira *2.450.000,00 kn.
Izvršitelj:
Gradsko poglavarstvo (Odsjek
za proračun i računovodstvo)
Rok:
proračunska godina
V. POŽARNO PODRUČJE OMIŠ
24. 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 utvrđuje se vatrogasna postrojba domaćin koja je u slučaju nastanka
požara nositelj sljedećih obveza:
a) hitno gašenje požara i obavješćivanje VOC
Split
b) upoznavanje županijskog vatrogasnog zapovjednika o stanju s mjesta događaja.
25. Za svako požarno područje određuje se
vatrogasna postrojba (domaćin) nositelj, koja
rukovodi akcijom gašenja požara do dolaska nadležnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju
on ovlasti.
Angažiranje ostalih dobrovoljnih vatrogasnih
snaga sa drugih područja, utvrđuju se s Požarnog
područja Omiš kako slijedi:
DVD – Omiš
DVD – Dugi Rat
DVD – Gata
DVD – 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
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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.
26. 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 nogometnog igrališta Omiš.
27. Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje
operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim
snagama stavlja se na raspolaganje prostor DVD
Omiš u Ulici prilaz moru 17. u Omišu, a prijevoz,
smještaj i opremu osigurava Gradsko poglavarstvo
Grada Omiša i Vatrogasna zajednica Grada Omiša
uz pomoć drugih javnih subjekata.
Plan mjera, aktivnosti i intervencija nositelja
zadaća zaštite od požara s područja Grada Omiša
u slučaju posebno složenih velikih požara izrađuje
Vatrogasna zajednica Grada Omiša i do 31. svibnja 2006. g. dostavlja Županijskom vatrogasnom
zapovjedniku.
28. 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.
29. 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” Šumarija Split i svoje aktivnosti
usklađuju s njenim posebnim planom zaštite od
požara.
30. Nositelji zadatka iz ovoga Plana obvezni su
o svim obavljenim aktivnostima izvijestiti nadležno
tijelo odmah po isteku roka za izvršenje pojedinih
zaduženja.
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje osobito
značajnih građevina i otvorenih prostora dostavlja
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se Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i
spašavanje Split do 15. svibnja 2006. g.
31. Osoba zadužena za koordinaciju provedbe
Programa Vlade RH za Grad Omiš kao ovlaštenik
Gradskog poglavarstva Grada Omiša je pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša (tel. 021/862-059, 755-500,
fax. 862-022) koji pri tome kao i u poslovima
logistike u akcijama gašenja požara surađuje s
tajnikom Vatrogasne zajednice Grada Omiša (tel.
021/862-050).
32. Ovom Planu prileži tabelarni popis svih
nositelja planiranih aktivnosti s adresarom.
33. Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u
“Službenom glasniku Grada Omiša”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 214-01/06-01/01
Urbroj: 2155/01-01-06-2
Omiš, 07. travnja 2006. godine
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Petar Pivčević, v.r.

Na temelju odredbi čl. 26. i 70. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj
8/01), članka 35. Zakona o ustanovama (“Narodne
novine”, broj 76/93) i članka 22. i 27. Statuta
Centra za kulturu Omiš (“Službeni glasnik Grada
Omiša”, broj 1/97), Gradsko vijeće Grada Omiša
na 9. sjednici od dana 7. travnja 2006. godine,
donosi

RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti članova
Upravnog vijeća Centra za kulturu Omiš
u dosadašnjem sazivu
I.
Dužnosti člana Upravnog vijeća javne ustanove
Centar za kulturu Omiš u dosadašnjem sazivu,
Grad Omiš u svojstvu osnivača ustanove razrješava zbog proteka mandata na koji su imenovane
slijedeće osobe:
– LUKA BARIĆ iz Tugara;
– PERO ŠKARICA, ing. iz Slimena;
– mr.sci. ANKA MANDUŠIĆ iz Omiša;
– SREĆKO ZELIĆ, prof. iz Dugog Rata.
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II.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od
donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku
Grada Omiša”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 612-01/06-01/02
Urbroj: 2155/01-01-06-2
Predsjednik
Omiš, 7. travnja 2006. godine
GRADSKOG VIJEĆA
Petar Pivčević, v.r.

Na temelju odredbi čl. 26. i 70. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj
8/01), članka 35. Zakona o ustanovama (“Narodne
novine”, broj 76/93) i članka 22. i 27. Statuta
Centra za kulturu Omiš (“Službeni glasnik Grada
Omiša”, broj 1/97), Gradsko vijeće Grada Omiša
na 9. sjednici od dana 7. travnja 2006. godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Centra za kulturu Omiš u novom sazivu
I.
Za člana Upravnog vijeća javne ustanove Centar za kulturu Omiš kojeg postavlja Grad Omiš u
svojstvu osnivača ustanove, a iz reda kulturnih i
umjetničkih djelatnika, imenuje se:
– Pere Škarica, ing.;
– Luka Barić;
– Terezija Kusanović, prof.;
– mr.sc. Anka Mandušić.
II.
Osobe imenovane u t.1. ovog Rješenja obnašaju svoje dužnosti sukladno odredbama Statuta
ustanove s mandatom od četiri godine koji započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća u
novom sazivu.

Petak, 7. travnja 2006.

Temeljem članka 25. Statuta Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 8/01, 1/02,
1/05 i 1/06) te članka 37. i 40. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada
Omiša”, broj 1/96, 8/01 i 1/06), Gradsko vijeće
Grada Omiša, na 9. sjednici održanoj 07. travnja
2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Omiša, nakon rasprave o
informaciji prema kojoj je planirana izgradnja objekta PUO “Cetina”, na auto cesti A1, premještena s
desne na lijevu obalu rijeke Cetine odnosno s administrativnog područja Grada Omiša na područje
druge jedinice lokalne samouprave, izražava svoje
mišljenje i stav prema kojem su takva postupanja
nedopustiva.
Gradsko poglavarstvo Grada Omiša uz potpunu
podršku Gradskog vijeća Grada Omiša treba od
HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o. tražiti da se dionica autoceste A1 Bisko - Dugopolje - Šestanovac,
na dijelu koji prolazi područjem Grada Omiša, radi
prema projektnoj dokumentaciji koja je prezentirana Gradu Omišu na sastancima s predstavnicima
Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb u Uredu gradonačelnika Grada Omiša (o čemu su sastavljene promemorije) i na osnovu koje se ishoduje građevinska
dozvola, a u kojoj je PUO “Cetina” predviđena
na desnoj obali rijeke Cetine, na području Grada
Omiša. Također, treba poštivati stanje koje je bilo
u vrijeme sastavljanja promemorija:
– od 11. srpnja 2005., sa sastanka predstavnika
Grada Omiša, Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb,
Hrvatskih voda – VGO Split, projektanata IPZ-a
i IGH i drugih;
– od 20. siječnja 2006., sa sastanka predstavnika Grada Omiša i Hrvatskih autocesta d.o.o.,
Tehnička jedinica AC SV. Rok - Dugopolje - Ploče,
Terenski ured Dugopolje.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od
donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku
Grada Omiša”.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 340-01/05-01/12
Urbroj: 2155/01-01-06
Omiš, 07. travnja 2006. godine
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Petar Pivčević, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 612-01/02-01/02
URBROJ: 2155/01-01-02-5
Predsjednik
Omiš, 07. travnja 2006. godine
GRADSKOG VIJEĆA
Petar Pivčević, v.r.

Temeljem članka 25. točka 5. Statuta Grada
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 8/01,
1/02, 1/05 i 1/06), Gradsko vijeće Grada Omiša,
na 9. sjednici održanoj 07. travnja 2006. godine,
donijelo je

III.

Petak, 7. travnja 2006.
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ZAKLJUČAK
o razrješenju člana Odbora za pritužbe
i predstavke
1. IVAN PAJDEK razrješuje se dužnosti člana
Odbora za pritužbe i predstavke, na osobni zahtjev.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
glasniku Grada Omiša”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/06-01/01
Urbroj: 2155/01-01-06
Predsjednik
Omiš, 07. travnja 2006. godine
GRADSKOG VIJEĆA
Petar Pivčević, v.r.

Temeljem članka 36. Statuta Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 8/01, 1/02,
1/05 i 1/06), Gradsko poglavarstvo Grada Omiša,
na 13. sjednici održanoj 24. ožujka 2006. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Važeće idejno rješenje Obilaznice Omiša
izradio je IPZ d.o.o. Zagreb, a Studiju o utjecaju
na okoliš IGH d.o.o. Zagreb.
Razmatrajući Prijedlog korekcije važeće trase
Obilaznice Omiša koju je izradila grupa stručnjaka
u sastavu Ivo Vulić, dipl.ing.građ.; prof.dr.sci. Jure
Radnić, dipl.ing.građ.; prof.dr.sc. Duško Marušić,
dipl.ing.građ.; Ljubo Križanac, dipl.ing.građ. i Petar Rodić, ing.građ., Gradsko poglavarstvo Grada
Omiša mišljenja je da predložena korigirana trasa
Obilaznice Omiša ima niz značajnih prednosti u
odnosu na postojeće rješenje, a koje su opisane
u priloženom elaboratu “OBILAZNICA OMIŠA
Prijedlog korekcije trase ceste”.
2. Slijedom utvrđenja iz točke 1. ovog zaključka molimo nadležno Ministarstvo mora, turizma,
prometa i veza i Hrvatske ceste da hitno razmotre
predloženu korigiranu trasu Obilaznice Omiša.
Vjerujemo da će se ovaj prijedlog prihvatiti kao
kvalitetno dugoročno rješenje prometnih problema
grada Omiša i okolice, odnosno kao gospodarski
opravdano rješenje od šireg društvenog značaja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo
Klasa: 340-01/05-01/04
Urbroj: 2155/01-02-06-6
Omiš, 24. ožujka 2006. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Ivan Škaričić, prof., v.r.
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Temeljem odredbi članka 5. Odluke o davanju
u zakup poslovnog prostora (“Službeni glasnik
Grada Omiša”, broj 4/97) i članka 27. Poslovnika
o radu Poglavarstva Grada Omiša, Gradsko poglavarstvo, u predmetu davanja u zakup poslovnog
prostora u prizemlju mjesnog doma u Naklicama,
na 13. sjednici, održanoj 24. i 27. ožujka 2006.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
1. Ponuda Svjetlane Milina, vlasnice obrta “S
MILINA” iz Naklica, prihvaća se kao najpovoljnija
ponuda pristigla na javni natječaj oglašen u “Slobodnoj Dalmaciji” dana 10. ožujka 2006. godine
za zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade
Mjesnog doma u Naklicama, površine 54,00 m2,
predviđenog za obavljanje trgovinske djelatnosti.
Prihvaćenom ponudom ponuđena je zakupnina
u iznosu od 50,00 EUR mjesečno.
2. Odabrani ponuditelj iz točke 1. ovog Zaključka dužan je u roku od 15 dana, računajući od
dana prijema ovog Zaključka, potpisati sa Gradom
Omišom Ugovor o zakupu poslovnog prostora.
3. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Omiša za
potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora
opisanog u točci 1. ovog Zaključka.
4. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se
Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost,
uređenje prostora i zaštitu okoliša.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo
Klasa: 372-01/06-01/08
Urbroj: 2155/01-02-06-3
Omiš, 24., 27. ožujka 2006. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Ivan Škaričić, prof., v.r.

Temeljem odredbi članka 37. Statuta Grada
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 8/01)
i članka 27. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj
1/96), u predmetu davanja suglasnosti za korištenje
kave za odlaganje glomaznog otpada, Gradsko
poglavarstvo, na 13. sjednici, održanoj 24. i 27.
ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Udovoljava se zahtjevu komunalnog poduzeća “Peovica” d.o.o. iz Omiša te se izdaje sugla-

Strana 12 - Broj 3

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA

snost za korištenje zemljišta na predjelu Vrisovci,
tzv. kava, katastarske oznake k.č.z. 1898 k.o. Omiš
(stari broj 1027/1, dio 1027/2, dio 1027/5) u vlasništvu Grada Omiša, za sakupljanje i deponiranje
glomaznog otpada sa priobalnog područja Grada
Omiša radi obavljanja postupka reciklaže odnosno izdvajanja metala i ostalih sirovina za daljnju
preradu.
2. Svi međusobni odnosi Grada Omiša i “Peovice” d.o.o. regulirat će se Ugovorom o korištenju
zemljišta.
3. Zadužuje se Upravni odjel za KSD, ZO i
ZU za provođenje ovog Zaključka.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo
Klasa: 363-01/06-01/309
Urbroj: 2155/01-02-06-2
Omiš, 24., 27. ožujka 2006. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Gradonačelnik
Ivan Škaričić, prof., v.r.

Na temelju odredbi članka 27. Poslovnika o
radu Gradskog poglavarstva Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 1/96) u predmetu kupoprodaje umjetnina, Gradsko poglavarstvo
Grada Omiša na 13. sjednici od dana 27. ožujka
2006. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Petak, 7. travnja 2006.

pa zbirke umjetnina u drvu njenog pok. supruga
Jure Stanića – “Daraka” po pripadajućem popisu
179 predmeta od 24. veljače 2006. g., ovim se
prihvaća ista te odobrava zaključivanje Ugovora o
kupnji zbirke umjetnina u sadržaju i obliku kakav
prileži ovom zaključku i čini njegov sastavni dio,
a po ukupnoj cijeni od *250.000,00 kn na teret
sredstava proračuna Grada Omiša za 2006. g.
2. Poziva se ponuditeljica da u roku 8 dana od
prijama ovog zaključka i teksta ugovora pristupi
zaključivanju Ugovora o kupnji zbirke umjetnina.
3. Ovlašćuje se gradonačelnik Ivan Škaričić,
prof., da u ime Grada Omiša zaključi ugovor iz
t.1. ovog Zaključka.
4. Ovlašćuje se ravnatelj javne ustanove
Gradski muzej Omiš da u ime i za račun Grada
Omiša zapisnički preuzme sve umjetnine prema
odredbama članka 2. st.1. i članka 4. Ugovora o
kupnji zbirke umjetnina, te se Gradskom muzeju
Omiš iste ustupaju na daljnje čuvanje, održavanje,
obradu i korištenje uz ograničenja koja proistječu
iz vlasničkih prava Grada Omiša.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko poglavarstvo
Klasa: 612-01/99-01/01
Urbroj: 2155/01-02-06-11
Omiš, 27. ožujka 2006. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Gradonačelnik
Ivan Škaričić, prof., v.r.

1. Razmatrajući konačnu ponudu gđe. Zorke
Stanić iz Omiša od 14. veljače 2006. g. glede otku-
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