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Temeljem članka 5. i 32. d. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik
Grada Omiša”, broj 1/96, 8/01, 8/02 – pročišćeni tekst i 1/06), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izboru Mandatne komisije
I.
U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Omiša biraju se:
1. MARINA UTROBIČIĆ, prof., predsjednica,
2. TIHANA BARIŠIĆ, dr.med., članica,
3. IRENA ZEČIĆ, dipl.polit., članica.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Omiša”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/09-1/01
URBROJ: 2155/01-01-09-1
Omiš, 17. lipnja 2009.

Predsjedavatelj:
Silvijo Puljas, dipl.ing., v.r.
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Temeljem članka 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”,
broj 1/96, 8/01, 8/02 – pročišćeni tekst i 1/06),
Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Omiša
dana 17. lipnja 2009. godine, podnosi

IZVJEŠĆE
I.
Dana 17. i 31. svibnja 2009. godine provedeni su izbori za članove Gradskog vijeća Grada
Omiša.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Omiša
donijelo je Odluku o objavi rezultata glasovanja.
Rezultati izbora su slijedeći:
Od ukupno 14625 birača upisanih u popis
birača glasovalo je 7077 birača odnosno 48,39%.
Važećih listića bilo je 6820 ili 96,44% dok je nevažećih bilo 252 ili 3,56%.
Pojedine kandidacijske liste dobile su broj
glasova a slijedom toga i broj mjesta u Gradskom
vijeću Grada Omiša, kako slijedi:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
– HDZ
3546 glasova (51,99%) – 11 mjesta, te su s te
liste izabrani
1. Ivan Škaričić
2. Zvonko Močić
3. Tihana Barišić
4. Anđelko Kolovrat
5. Neven Mimica
6. Luka Barić
7. Filip Tomasović
8. Joško Stella
9. Neno Lučić
10. Marina Utrobičić
11. Ante Topić
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA
– HDS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP
1196 glasova (17,54%) – 3 mjesta, te su s te
liste izabrani
1. Mile Kovačić
2. Petar Kačunko
3. Milivoj Juričić

Utorak, 30. lipnja 2009.

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
942 glasa (13,81%) – 3 mjesta, te su s te liste
izabrani
1. Jozo Kovačić
2. Ante Pivčević
3. Irena Zečić
4. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
599 glasova (8,78%) – 2 mjesta, te su s te
liste izabrani
1. Marko Pešić
2. Ivan Pajdek
5. NEZAVISNA GRADSKA LISTA – nositelj liste
Jozo Baučić
301 glas (4,41%) – bez mjesta
6. NEZAVISNA GRADSKA LISTA – nositelj liste
Ivan Krndelj
236 glasova (3,46%) – bez mjesta
II.
Ivan Škarićić, član vijeća s liste Hrvatske demokratske zajednice izabran je za gradonačelnika
Grada Omiša, koja dužnost je nespojiva s dužnošću
člana Vijeća te je pozivom na odredbe članaka 10.
Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
podnio ostavku na nespojivu dužnost.
Hrvatska demokratska zajednica je odredila da
će dužnost vijećnice obnašati Branka Tafra.
III.
Milivoj Juričić, član vijeća s liste
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA
- HDS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVAHČSP
izjasnio se dopisom od 17. lipnja 2009. godine
da stavlja mandat u mirovanje zbog obnašanja nespojive dužnosti vijećnika Županijske skupštine.
Hrvatska seljačka stranka je odredila da ga zamjenjuje Zosija Baučić čime su se ispunili Zakonski
uvjeti za nastupanje mandata zamjenika člana.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA

Utorak, 30. lipnja 2009.

III.
Slijedom utvrđenja iz točke I., II. i III. ovog
izvješća dužnost člana Gradskog vijeće Grada
Omiša obnašaju:
1. Zvonko Močić
2. Tihana Barišić
3. Anđelko Kolovrat
4. Neven Mimica
5. Luka Barić
6. Filip Tomasović
7. Joško Stella
8. Neno Lučić
9. Marina Utrobičić
10. Ante Topić
11. Branka Tafra
12. Mile Kovačić
13. Petar Kačunko
14. Zosija Baučić, zamjenica člana
15. Jozo Kovačić
16. Ante Pivčević
17. Irena Zečić
18. Marko Pešić
19. Ivan Pajdek.
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3. MARINA UTROBIČIĆ, prof., članica
4. ANTE TOPIĆ, član
5. LUKA BARIĆ, član
6. JOZO KOVAČIĆ, oec., član.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenom
glasniku Grada Omiša”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/09-1/
URBROJ: 2155/01-01-09
Omiš, 17. lipnja 2009. godine
Predsjedavatelj:
Ivan Pajdek, ing., v.r.

Temeljem članka 26., stavak 1. Statuta Grada
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 8/01,
1/02, 1/05 i 1/06) i članka 11., stavak 2. Poslovnika
o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik Grada
Omiša”, broj 1/96, 8/01, 8/02 – pročišćeni tekst i
1/06), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 1. sjednici
održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijelo je

IV.

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se da je Ivan Pajdek najstariji vijećnik.

o izboru predsjednika Gradskog vijeća

1. Marina Utrobičić, predsjednica
2. Tihana Barišić, članica
3. Irena Zečić, članica

I.
ZVONKO MOČIĆ, dr.med., bira se za predsjednika Gradskog vijeća Grada Omiša.
II.

Temeljem članka 10. i članka 32.b. stavak 1.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 1/96, 8/01, 8/02
– pročišćeni tekst i 1/06), Gradsko vijeće Grada
Omiša, na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 2009.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za izbor i imenovanje

Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenom
glasniku Grada Omiša”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 080-02/09-01/
URBROJ: 2155/01-01-09
Omiš, 17. lipnja 2009. godine
Predsjedavatelj:
Ivan Pajdek, ing., v.r.

I.
U Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša biraju se:
1. ANĐELKO KOLOVARAT, predsjednik
2. NEVEN MIMICA, član

Temeljem članka 25. i članka 26. stavak 1.
Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada
Omiša”, broj 8/01, 1/02, 1/05 i 1/06) te članka 11.
stavak 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 1/96, 8/01, 8/02
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– pročišćeni tekst i 1/06), Gradsko vijeće Grada
Omiša, na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 2009.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća
I.
TIHANA BARIŠIĆ, dr. med., bira se za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Omiša.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenom
glasniku Grada Omiša”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 080-02/09-01/01
URBROJ: 2155/01-01-09-2
Omiš, 17. lipnja 2009. godine
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Temeljem članka 25. i članka26. stavak 1.
Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada
Omiša”, broj 8/01, 1/02, 1/05 i 1/06) te članka
11. stavak 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća
(“Službeni glasnik Grada Omiša”. broj 1/96, 8/01,
8/02-pročišćeni tekst i 1/06), Gradsko vijeće Grada
Omiša, na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 2009.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
I.
JOZO KOVAČIĆ, oec., bira se za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Omiša.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenom
glasniku Grada Omiša”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 080-02/09-01/01
Urbroj: 2155/01-01-09-2
Omiš, 17. lipnja 2009. godine
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Utorak, 30. lipnja 2009.

Temeljem članka 10. i članka 32.c. stavak 1.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 1/96, 8/01, 8/02
– pročišćeni tekst i 1/06), Gradsko vijeće Grada
Omiša, na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 2009.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za statut i poslovnik
I.
U Odbor za statut i poslovnik Joško Stela
Gradskog vijeća Grada Omiša biraju se:
1. JOŠKO STELLA, dipl.oec., za predsjednika,
2. NENO LUČIĆ, za člana,
3. FILIP TOMASOVIĆ, za člana,
4. IRENA ZEČIĆ, dipl.polit., za članicu.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenom
glasniku Grada Omiša”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/09-1/01
URBROJ: 2155/01-01-09-3
Omiš, 17. lipnja 2009. godine
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju članka 48. stavak. 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” RH, broj 109/07), Gradsko
vijeće Grada Omiša, na 2. sjednici održanoj dana
30. lipnja 2009. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijedloga Ugovora o
partnerskom odnosima
i
Ugovora br. T 45-068/09 o osnivanju prava
služnosti javnih površina
I.
Prihvaća se prijedlog Ugovora o partnerskom
odnosu u štićenju distributivne komunikacijske
kanalizacije i pravu korištenja javnih površina, te
na temelju istoga i prijedloga Ugovora br. T 45068/09. o osnivanju prava služnosti javnih povr-
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šina sa tvrtkom HT – Hrvatske telekomunikacije
d.o.o. Zagreb, sa tekstom kao u privitku Zaključka,
oznake Klasa: 363-01/09-01/220, Urbroj: 2155/0102-09/1, od 23.06.2009.godine.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša za
potpisivanje ugovora opisanih u točci 1. ovog
Zaključka.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 363-01/09-01/220
URBROJ: 2155/01-01-09/2
Omiš, 30. lipnja 2009. godine
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju članka 35., stavak 1., točka 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) u svezi s
člankom 3. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne
novine”, broj 58/93, 33/05 i 107/07), Programom
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009.
godini (“Narodne novine” broj 43/09), na prijedlog
Stožera zaštite i spašavanja Grada Omiša i gradonačelnika Grada Omiša, Gradsko vijeće Grada
Omiša na 2. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2009.
godine, donosi

PLAN
operativne primjene programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini
na području Grada Omiša
I. NORMATIVNE I OPĆE ODREDNICE
1. Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija,
uporaba vatrogasnih snaga i opreme, ﬁnanciranje,
zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera
na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Omiša u 2009. godini.
2. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini na
području Grada Omiša (u daljnjem tekstu: Plan)
temelji se na Programu kojeg je donijela Vlada
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Republike Hrvatske dana 2. travnja 2009. godine
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
članka 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 66/01) te odredbama
Pravilnika o zaštiti šuma od požara (“Narodne
novine”, broj 26/03).
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje
svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i
Plana ugroženosti od požara Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 2/09) temeljem
iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade
ovog Plana.
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) a koji
su doneseni na sjednici Gradskog vijeća Grada
Omiša od 20. ožujka 2009. godine uz prethodno
pribavljeno pozitivno mišljenje Policijske uprave
splitsko-dalmatinske od 29. prosinca 2008. 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 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 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 uredno
ažuriran.
Grad Omiš je donio Odluku o mjerama za
korištenje poljoprivrednog zemljišta (“Službeni
glasnik Grada Omiša”, broj 4/03).
Grad Omiš je donio Program rada na izradi
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja.
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Grad Omiš je donio Analizu stanja i smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Omiša u 2009. godine.
Grad Omiš je izvršio ažuriranje i prilagodbu
članstva Stožera zaštite i spašavanja. Sastav Zapovjedništva civilne zaštite Grada Omiša izmijeniti
će se nakon konstituiranja Gradskog vijeća Grada
Omiša u novom sazivu nakon lokalnih izbora od
17. svibnja 2009. godine.
4. 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.
Izvršitelj zadatka: Gradsko vijeće Grada Omiša
Gradonačelnik Grada Omiša
(Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti)
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Stožer zaštite i spašavanje i
Zapovjedništvo Civilne zaštite
Grada Omiša
Rok:
odmah i trajno;
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 (osim vrijednog zaštićenog
prirodnog područja kanjona rijeke Cetine i Ruskamen), 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 JP “Hrvatske
šume” Zagreb;
– predjel tzv. Brnistra (Vodovod Zagrad);
– predjel tzv. Rogoznica (Vojskovo-Ivašnjak, Marušići, Pisak);
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– predjel spomenika prirode Ruskamen i turistički
objekti Turističkog naselja “Sagita” Omiš;
– turistički objekti koje koristi “Dalma-Brzet”;
– turistički objekti u vlasništvu i zakupu tvrtke
“Kaštil Slanica” Omiš (Slanica i Radmanove
mlinice);
– turistički objekti u turističkom naselju Mala
Luka;
– 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
ODS Pogon Omiš;
– gradsko groblje Vrisovci pod upravom “Peovica”
d.o.o. Omiš
– cestovni pojasi autoceste te državnih i županijskih
cesta priobalja, Srednjih Poljica i donjeg toka
rijeke Cetine;
– otvoreni prostori ispod elektroenergetske nadzemne mreže visokog, srednjeg i niskog napona;
– prostori auto-campa “Galeb” na predjelu Ribnjak;
– prostori ostalih auto-camp objekata;
– lovišta;
– prostori u privatnom vlasništvu ﬁzičkih osoba
na područjima naselja Tugare, Naklice, Zakučac,
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,
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. 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.

Utorak, 30. lipnja 2009.

Izvršitelj zadatka:

Rok:
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Gradonačelnik Grada Omiša
(Upravni odjel za KSD, UP i
ZO)
Javno poduzeće “Hrvatske
šume”
Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim područjima SDŽ
“Dalma-Brzet” d.o.o. Omiš
Turističko naselje “Sagita”
d.o.o. Omiš
“Kaštil Slanica” Omiš
Turističko naselje Mala Luka
– Marasović
“Galeb” d.d. Omiš
“INA” Zagreb
“Omial-novi” d.o.o. Omiš
“Prerada-Cetina” Omiš
HEP HE Zakučac
HEP ODS Pogon Omiš
“Peovica” d.o.o. Omiš
“Vodovod” d.o.o. Omiš
MO Tugare, Naklice, Zakučac,
Zvečanje, Blato n/C, Slime,
Kučiće, Svinišće, Podašpilje,
Čelina-Stanići, Lokva Rogoznica, Mimice, Marušići, Pisak i Nemira vlasnici/korisnici
prostora auto-camp objekata
ovlaštenici lovišta i lovne
udruge
Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured
Split
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
1. lipnja - 30. rujna 2009. 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.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša
(Upravni odjel za KSD, UP i
ZO)
Sudjelovatelji:
Komunalno redarstvo Grada
Omiša

Rok:
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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
31. svibnja 2009. 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
svakom trenutku na odgovarajućem mjestu imati
ažurirani popis i zemljovid pristupačnosti hidrantskih priključaka na otvorenim prostorima.
Od vlasnika stambenih objekata, stanoupravitelja i tvrtke “Vodovod” d.o.o. Omiš traži se da u
skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i odgovarajućim podzakonskim aktima osposobe i trajno drže
u ispravnom stanju sve vanjske i stubišne hidrante
za potrebe gašenja požara u zatvorenim prostorima.
Ove priključke učiniti dostupnima ljudstvu i tehnici
vatrogasnih postrojbi.
O pregledom utvrđenom stanju hidranata
izvršitelj zadaće je dužan izvijestiti gradonačelnika
Grada Omiša.
“Vodovod” d.o.o. Omiš dužan je u dane povećanog indeksa opasnosti od nastanka i širenja
požara osigurati danonoćno dežurstvo dispečera
koji može regulacijom pritiska vode na opozarenom
području omogućiti bez zastoja 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 2009. godine.
8. Izraditi popis i zemljovide vrijednih šuma
po stupnjevima opasnosti od šumskog požara prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara (“Narodne
novine”, broj 26/03) na području Grada Omiša i
ojačati organizacijsku jedinicu trgovačkog društva
“Hrvatske šume” 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
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šuma”. “Hrvatske šume” 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.d. Zagreb
PJ Split
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Rok:
15. svibnja 2009. 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 gradonačelnikom Grada Omiša
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
DVD-a Grada Omiša
“Hrvatske šume” d.d. Zagreb
PJ Split “Vodovod” d.o.o.
Omiš
“Budnost” j.k.d. Omiš
Udruga izviđača “Omiš” Omiš
Rok:
31. svibnja 2009. 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
boravištem na području Grada Omiša i to s mjesta
najbližeg požarištu. Ako se odgovarajuća teška
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građevna mehanizacija već nalazi tom prigodom
na nekom ugovorenom poslu čije bi neizvršavanje
nanijelo vlasniku/investitoru veću štetu, moguće
je angažiranje druge istovjetne mehanizacije s
udaljenijeg mjesta prema dogovoru sa županijskim
vatrogasnim zapovjednikom koristeći županijski
operativni plan. Naknada troškova uporabe strojeva
vlasnicima se vrši prema tržišnoj cijeni sata rada
za odgovarajuću vrstu stroja. Vlasnik stroja dovozi
na požarište i odvozi s požarišta tešku građevnu
mehanizaciju, te osigurava njen žurni prijevoz na
druge lokacije, sve uz zapisnik o njenom stanju i
radu kojeg ovjerava vatrogasni zapovjednik ili od
njega ovlaštena osoba.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša
(Upravni odjel za KSD, UP i
ZO)
Sudjelovatelj:
Upravni odjel prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja SDŽ - Omiš
JP “Hrvatske šume” d.d. Zagreb PJ Split (buldožer)
“Oming” d.o.o. Omiš (rovokopač, kamion, mobilna dizalica,
labudica)
Hrvatske ceste Zagreb, Tehnička ispostava Split (buldožer,
ralica)
“Konstruktor” Split (buldožer)
– “Viadukt” Zagreb (tijekom
izrade cestovne zaobilaznice
Omiša)
Županijske ceste Split (kamion)
Udruga obrtnika Omiš Sekcija
autoprijevoznika i građevnih
strojeva (kamioni i laki strojevi)
Mladen Bajamić vl. obrta za
niskogradnju, Trnbusi (buldožer, rovokopač) Nikola
Dajaković vl. obrta (kamioni,
buldožer)
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,
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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 panoramski fotograﬁrati 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.
Vlasnici i korisnici neuređenog zemljišta obavijestiti će se putem letaka i plakata da su dužni
izraditi sigurnosne i zaštitne pojaseve oko takvog
prostora te ga redovito držati urednim i opremljenim priručnim sredstvima za gašenje požara (voda,
pijesak i sl.).
Posebno vlasnici gospodarskih objekata i okućnica na požarištima iz nekoliko prethodnih godina,
zbog izrastanja velikih količina trave i korova koji
sušenjem brzo prenose vatru, dužni su provesti
aktivnosti na samozaštiti svojih zemljišta i objekata
od požara čišćenjem prostora. Ove radnje nadzirati
će nadležni mjesni odbor.
Pri održavanju otvorenog prostora potrebito je
primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere 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 i komunalno redarstvo nadziru njihovo stanje prije i tijekom ljetne požarne
sezone.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša
(Upravni odjel za KSD, UP i
ZO)
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša

Rok:
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DVD-a Grada Omiša
“Hrvatske šume” d.d. Zagreb
Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim krajolikom SDŽ
Split
Vlasnici zapuštenog zemljišta
Mjesni odbori Pisak, Marušići,
Mimice, Lokva R., ČelinaStanići, Tugare, Naklice, Nemira, Borak i Zakučac
31. svibnja 2009. godine i kontinuirano.

12. U 2009. 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,
MO Podgrađe (šuma-Cetina) te dodatno čišćenje
borove šume u Furnaži. Dovršeno proširenje kolnog
puta u MO Marušići (Carski put) i MO Čelina-Stanići (Vrisovci-Čelina) održavati u funkciji prohodnosti za protupožarna vozila i ostalu tehniku.
U 2009. godini se očekuje izrada prosjeka na
novim trasama na području MO Pisak (potok) i
MO Marušići te Lokva Rogoznica (Granica-Križice, Ivašnjak-Plani rat i dr.), MO Ostrvica / MO
Zvečanje (do Cetine).
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 2009. godine provoditi će se
i mjere za poboljšanje uvjeta zaštite od požara na
otvorenom prostoru.
Tijekom radova na izgradnji omiške cestovne
zaobilaznice izraditi će se linija zaštite od požara
za naselje Omiš s njegove istočne strane.
Izvršitelji:
JP “Hrvatske šume” Zagreb
Hrvatske ceste Zagreb Hrvatska vodoprivreda Zagreb.
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.
13. Po potrebi sudjelovati na informativnom
savjetovanju i dogovaranju s predstavnicima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Županijske
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vatrogasne zajednice, ostalih gradonačelnikanačelnika 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: Gradonačelnik 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 2009. godine.
15. Zapovjedni kadar i ostali vatrogasni časnici
u sklopu DVD Grada Omiša i Vatrogasne zajednice
Grada Omiša te Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva CZ Grada Omiša educirati će se putem
posebnih seminara s Državnom upravom za zaštitu
i spašavanje odnosno Županijskom vatrogasnom
zajednicom glede priprema za protupožarnu sezonu
sukladno novim propisima o organizaciji zapovijedanja i novim tehnologijama na požarištima.
Zapovjedni kadar, vatrogasni časnici i ostali
pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi Grada Omiša dužni su ispuniti uvjete za pribavljanje
odobrenja za rad.
Izvršiti će se vatrogasna obuka tzv. “sezonskih
vatrogasaca” koji će uz postojeći broj vatrogasnih
postrojbi na području Grada Omiša činiti vatrogasne
snage tijekom požarne sezone. Posebno osigurati i
obučiti te organizirati nazočnost na području Grada Omiša članova posebnih vatrogasnih postrojbi
ustrojenih na razini županije.
Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužna je u
označenom roku dostaviti na suglasnost Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje plan rasporeda, broj
i popis s osnovnim podacima vatrogasaca predviđenih za privremeno zapošljavanje, te program
njihovog dodatnog osposobljavanja i opremanja.

Utorak, 30. lipnja 2009.

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.
Stožer zaštite i spašavanja
Grada Omiša
Zapovjedništvo CZ Grada
Omiša, PONCZ
Udruga izviđača “Omiš” Omiš
Rok:
30. travnja 2009. godine.
16. 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 novonabavljenih protupožarnih vozila NVKCAFS i pripadajuće im opreme.
Pravne osobe koje gospodare šumom i zaštićenim prostorom dužne su se tehnički opremiti za sukladno komunikacijsko povezivanje s vatrogasnim
postrojbama Vatrogasnog područja Omiš.
Izvršitelj:
Gradonačelnik Grada Omiša
(Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti)
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Sudjelovatelji:
DVD Omiš, DVD Kučiće i
DVD Gata
“Hrvatske šume” d.d. Zagreb
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Rok:
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Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim krajolikom SDŽ
Split
31. svibnja 2009. godine 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 2009. godine.
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
njena potrebna dežurstva i to:
Opažanje i dojava požara vrši se na motrilačkim postajama:
– Zahod - Mošnica provodi tvrtka “AKD Zaštita” Zagreb 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 sati svakodnevno;
– Kanjon rijeke Cetine provodi DVD Kučiće
svakodnevno od 8,00 do 18,00 sati, a Javna ustanova za upravljanje zaštićenim krajolikom SDŽ Split
svakodnevno putem rendžera;
– Lokva Rogoznica - Gorica (za Rogoznicu:
Ivašnjak-Vojskovo, Mimice, Marušići i Pisak)
provodi Vatrogasna zajednica Grada Omiša svakodnevno od 13,00 do 21,00 sata.
– Omiš (naselje) - provode zaposlenici “Peovica” d.o.o. omiš sezonski angažirani na kuli
Mirabella i tvrđavi Fortica tijekom svog radnog
vremena.
Opažanje i dojavu po ovom Planu vrši se u
okvirnom periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2009.
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 opa-
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snosti 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
“Budnost” j.k.d. Omiš
“Vodovod” d.o.o.Omiš
“Peovica” d.o.o. Omiš
JP “Hrvatske šume” Split
Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim krajolikom SDŽ
Split
Mjesni odbori Grada Omiša
LU “Gornja Poljica” Srijane,
LU “Mosor” Priko Omiš, LU
i Streljački klub Omiš
Rok:
ustrojavanje najkasnije do 15.
lipnja 2009. godine, a primjena po potrebi do 30. rujna
2009. 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:
– 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 DVDa Gata autocisternom s 3 vatrogasca u vremenu od
14,00 dati do 21,00 sati;
– za sektor Gornja Poljica putem područne
stanice DVD Gata u Srijanima s manjim navalnim
vozilom i najmanje jednim vatrogascem u vremenu
od 14,00 sati do 21,00 sati
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Ophodnje vrše izvršitelji koji se određuju iz redova vatrogasnih postrojbi u okvirnom vremenskom
periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2009. godine.
Ophodnja i dojava vrši se od strane osposobljenih
vatrogasaca u propisanoj vatrogasnoj odori s oznakama i propisanoj opremi.
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 2009. 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.
Dodatno se raspoređuju sezonski zaposleni
vatrogasci na vrijeme od 1. lipnja - 30. rujna 2009.
godine na slijedeće punktove:
– 4 sezonska vatrogasca u Vatrogasnom domu
Omiš
– 4 sezonska vatrogasca u Vatrogasnom Domu
Gata
– 2 sezonska vatrogasca na punktu Srijane
– 4 sezonska vatrogasca u Vatrogasnom domu
Kučiće.
Dežurstvo se provodi uz radio postaju ili telefonom u prostorijama Dragovoljnih vatrogasnih
društava. Telefonski uređaji u pripravnosti povezani
su s br. 93 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 se provodi prema ocjeni, a najmanje
jednom tjedno.
Dojavu podataka o otkrivenim pojavama motrenja, ophodnje i dežurstva vršiti telefonom Centru
za obavještavanje 112, te koristiti telefon 93, kao
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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
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 18. i 19. izvršiti će Vatrogasna zajednica Grada Omiša.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša
(Komunalno redarstvo)
Vatrogasna zajednica Grada
Omiša
Sudjelovatelji:
Sva DVD-a Grada Omiša
Policijska postaja Omiš
JP “Hrvatske šume” Zagreb PJ
Split
Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim krajolikom SDŽ
Split
Rok:
1. lipnja - 30. rujna 2009. 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 Stožer 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, 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 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
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materijalno tehničkih sredstava te po dobivenom
odobrenju izvršiti pozivanje obveznika. Također
zapovijeda uspostavu aktivnog cjelodnevnog dežurstva Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva
CZ Grada Omiša radi osiguranja logističke potpore
snagama na terenu.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Omiša
(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.
21. 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 i to
Rješenjem gradonačelnika Grada Omiša od 17.
listopada 2008. godine.
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 od 25. siječnja 2007. godine.
U okviru Civilne zaštite Grada Omiša ustrojena
je i upotrebljava se postrojba opće namjene (PON)
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.
Grad Omiš pristupio je Programu nabavke
protupožarnih vozila putem Vlade RH te u tu
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svrhu osigurao dva navalna kratka vozila tipa 1+2
(NV-KCAFS) te ušlo u narudžbu za ukupno tri
vatrogasna vozila iz programa Hrvatske vatrogasne
zajednice s dinamikom nabave i plaćanja od 2010.2013. godine za potrebe svih DVD-a s njegovog
područja.
Radi izvršavanja obveza iz Procjene i Plana zaštite od požara tijekom požarne sezone Vatrogasna
zajednica Grada Omiša i DVD Gata će organizirati
podružnicu društva za područje Gornjih Poljica sa
sjedištem u Srijanima, te pored najmanje jednog
stalnog dobrovoljnog vatrogasca istoj osigurati
i jedno manje protupožarno vozilo s opremom i
sredstva TK veze.
Grad Omiš putem Vatrogasne zajednice Grada
Omiša uz druge odgovarajuće planove više razine
osigurava za provedbu ovog Plana najmanje 14
sezonski zaposlenih vatrogasaca te dodatni broj
vatrogasaca utvrđen raspodjelom sredstava i snaga
po planovima više razine organiziranja protupožarne zaštite.
IV. FINANCIRANJE
23. Financiranje mjera zaštite i spašavanja od
požara na području Grada Omiša po ovom Planu
osigurava se iz proračuna Grada Omiša za 2009.
godinu (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 8/08)
na poziciji razdjela 03, glave 7. i to:
– operativni plan zaštite od požara za 14 sezonskih vatrogasaca putem DVD-a Omiš, Gata i
Kučiće te još 14 sezonski zaposlenih vatrogasaca
putem državne uprave za zaštitu i spašavanje za
period od 1. lipnja do 30. rujna 2009. godine što
iznosi ukupno bruto 280.000,00 kn;
– za djelatnost vatrogasne zajednice i DVD u
2009.g. 2.000.000,00 kn;
– za potrebe civilne zaštite u 2009.g. 100.000,00
kn;
– za potrebe povodom elementarnih nepogoda
u 2009.g. 30.000,00 kn;
– za potrebe Gorske službe spašavanja u 2009.
g. 50.000,00 kn;
– za potrebe sanacije opožarenog terena uz
državnu cestu (Brnistra) 100.000,00 kn;
– za potrebe realizacije Programa video nadzora šumskog prostora SDŽ u 2009. g. 250.000,00
kn;
– za potrebe dodatne pripravnosti jednog
tima Hitne medicinske pomoći na punktu Omiš
240.000,00 kn.
Razliku od 56.000,00 kn koja nedostaje na poziciji operativnog plana zaštite od požara a odnosi
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se na ukupne troškove povećanog broja sezonski
zaposlenih vatrogasaca prema novim 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 2009. godine.
Izvršitelj:
Gradonačelnik (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 DUZS
(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
Požarno područje Kaštela
Požarno područje Trogir
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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 - pomoćno nogometno igralište Ribnjak u Omišu.
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,
– DVD Gata u Vatrogasnom Gata,
– DVD Kučiće u Vatrogasnom domu Kučiće,
a prijevoz, smještaj i opremu osigurava Grad
Omiš i Vatrogasna zajednica Grada Omiša uz pomoć drugih javnih subjekata.
Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga zaštite i spašavanja u slučaju neposredne
opasnosti od teških elementarnih nepogoda koriste
se prostori i oprema iz prethodnog stavka. Alternativna zapovjedna mjesta su:
– Ured gradonačelnika Grada Omiša, Trg kralja
Tomislava 5, u Omišu i
– Poslovna zgrada HEP ODO Pogon Omiš,
Vrisovci bb. u Omišu.
28. 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 2009. godine dostavlja Županijskom
vatrogasnom zapovjedniku.
29. 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.
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30. 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.
31. 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.
32. 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 1. svibnja 2009. 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.
33. Osoba zadužena za koordinaciju provedbe
Programa Vlade RH za Grad Omiš kao ovlaštenik
Grada Omiša je pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša
(tel. 021/755-500, 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).
34. Ovom Planu prileži tabelarni popis svih
nositelja planiranih aktivnosti s adresarom.
35. Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u
“Službenom glasniku Grada Omiša” i objavljuje se
NAZIV ODJELA
ILI SLUŽBE
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na službenim web stranicama Grada Omiša www.
omis.hr.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 214-01/09-01/03
URBROJ: 2155/01-01-09-2
Omiš, 30. lipnja 2009. godine
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju članka 9. Zakona o službenicima
i namještenicama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08),
gradonačelnik Grada Omiša, a u vezi s Proračunom
Grada Omiša za 2009. godinu („Službeni glasnik
Grada Omiša“, broj 8/08), dana 19. siječnja 2009.
godine donio je

PLAN
prijma u upravna tijela Grada Omiša i
Vlastiti pogon Grada Omiša za 2009. godinu
I.
Donosi se Plan prijma za upravna tijela Grada Omiša(Ured gradonačelnika, Upravni odjel za
komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora
i zaštitu okoliša, Upravni odjel za gospodarstvo i
društvene djelatnosti ) i za Vlastiti pogon Grada
Omiša, za 2009. godinu.
II.
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i
namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj
vježbenika, za 2009. godinu, i to kako slijedi:

Broj
Prijem u 2009.
Stvarno stanje
Potreban broj
sistematiziranih
na neodređeno
popunjenosti
vježbenika
radnih mjesta
vrijeme

Ured gradonačelnika

12

10

2

0

Upravni odjel za KSD, UP i ZO

11

8

2

0

3

2

1

0

14

8

0

0

Upravni odjel za gospodarstvo
i društvene djelatnosti
Vlastiti pogon

III.
Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Omiša“.
KLASA: 112-01/09-01/04
URBROJ: 2155/01-03-09
Omiš, 19. siječnja 2009. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik

Gradonačelnik
GRADA OMIŠA
Ivan Škaričić, prof., v.r.
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Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu
Aldo Radolovsć, zamjenik predsjednice Suda, te
suci Marko Babić, Snježana Bagić, Mario Jelušić,
Mario Kos, Ivan Maﬁja, Željko Potočnjak, Agata
Račan, Duška Šarin i Nevenka Šernhorst, odlučujući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu
suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom,
na sjednici održanoj 31. ožujka 2009. godine,
donio je

ODLUKU
I. Utvrđuje se da je Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Omišu
(“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/04 i 2/08)
u razdoblju od 11. svibnja 2004. do 29. studenog
2004., bila u suprotnosti s odredbom članka 5.
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske.
II. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti
s Ustavom I zakonom te se ukidaju odredbe članaka 13. i 16. Odluke o organizaciji, načinu naplate
i kontrole parkiranja u Gradu Omišu (“Službeni
glasnik Grada Omiša”, broj 4/04 i 2/08).
III. Na temelju članka 38. stavka 2. Ustavnog
zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom
Republike Hrvatske i zakonom, te se ukidaju članak 11. u dijelu koji glasi: “koja povlači ugovornu
kaznu” i članak 12. Odluke o organizaciji, načinu
naplate i kontrole parkiranja u Gradu Omišu (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/04 i 2/08).
IV. Ukinute odredbe članaka Odluke iz točaka
II. i III. izreke ove odluke prestaju važiti 31. prosinca 2009. godine.
V. Ova odluka objavit će se u “Narodnim novinama” i “Službenom glasniku Grada Omiša”.
Obrazlo ženje
1. Županijski sud u Splitu podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke
o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja
u Gradu Omišu (“Službeni glasnik Grada Omiša”
broj 4/04 i 2/08, u daljnjem tekstu: Odluka). Predmet je pred Ustavnim sudom zaveden pod brojem
U-II-4866/2008.
Predlagatelj Joso Puljić iz Splita podnio je
Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka
13. Odluke te je predmet zaveden pod brojem UII-1870/2008.
Predlagatelj Dragan Bučević iz Splita Ustavnom sudu također podnio je prijedlog za pokre-
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tanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom
i zakonom članka 16. Odluke, a koji je predmet
zaveden pod brojem: U-II-3622/2006.
2. Županijski sud u Splitu smatra da Grad
Omiš prilikom donošenja osporene Odluke nije
poštivao zakonom propisani postupak. Ističu, da
je Odluka donesena protivno odredbi članka 1.
stavka 2. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa
na cestama (“Narodne novine” broj 84/92, 5/93,
6/93, 26/93, 29/94, 43/96, 54/96 i 59/96) budući
je donesena prije no stoje Ministarstvo unutarhjih
poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska,
dalo suglasnost Gradu Omišu za donošenje Odluke.
Zbog navedenog Županijski sud u Splitu smatra
da je osporena odluka u razdoblju od 11. svibnja
2004., kada je donesena, do 29. studenog 2004.,
kada je nadležno upravno tijelo dalo suglasnost za
donošenje, bila nezakonita.
Predlagatelj Joso Puljić nezakonitim smatra
članak 13. osporene Odluke budući sadrži ugovornu
kaznu za neizvršenje novčane obveze, a što da je
protivno članku 270. (sada članku 350.) Zakona o
obveznim odnosima (“Narodne novine”, broj 35/05.
i 41/08.).
Predlagatelj Dragan Bučević smatra nezakonitim članak 16. osporene Odluke budući da,
prema mišljenju podnositelja, iz odredbi Zakona o
sigurnosti prometa na cestama jasno proizlazi da
je za plaćanje ugovorne kazne odgovoran vozač, a
ne vlasnik vozila kako je to propisano osporenim
člankom Odluke.
Predlagatelji predlažu da Ustavni sud pokrene
postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti i ukine
Odluku odnosno osporene članke Odluke.
Prijedlozi su osnovani.
3. O suglasnosti zakona s Ustavom, odnosno
drugih propisa s Ustavom i zakonom, odlučuje
Ustavni sud Republike Hrvatske na temelju članka
128. alineja 1. i 2. Ustava, na način i u postupku
koji su propisani Ustavom i Ustavnim zakonom
o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (“Narodne
novine” broj 99/99., 29/02. i 49/02 - pročišćeni
tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon).
Budući da je predmet ustavnosudske ocjene
drugi propis, koji se u pravilu donosi radi provedbe zakona, on mora biti u skladu s Ustavom i
zakonom.
4. Neposredno su mjerodavne za ocjenu ustavnosti Odluke odredbe članaka 3., 5. stavka 1., 134.
stavka 1. i 136. Ustava.
Članak 3. Ustava, u dijelu koji je mjerodavan
u konkretnom slučaju, glasi:
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(...), vladavina prava (...) najviše su vrednote
ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za
tumačenje Ustava.
Članak 5. stavak 1. Ustava glasi:
U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u
suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi s Ustavom
i zakonom.
Mjerodavni dio članka 134. stavka 1. Ustava
glasi:
(1) Jedinice lokalne samouprave obavljaju
poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove
koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja,
prostorno i urbanističko planiranje komunalnu
djelatnost (...).
(2) Jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog)
značenja, a osobito poslove koji se odnose na (...)
promet i prometnu infrastrukturu (...).
(3) Poslovi lokalnog i područnog (regionalnog)
djelokruga uređuju se zakonom
Članak 136. Ustava glasi:
U obavljaju poslova iz svog djelokruga tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalne su i podliježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.
5. Za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke
mjerodavna je i odredba članka 1. stavka 2. točke
6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 84/92., 5/93., 6/93., 26/93.,
29/94., 43/96., 46/96., 54/96. i 59/96.), koji je bio
na snazi u vrijeme donošenja osporene Odluke, a
koji je glasio:
(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave, u skladu s odredbama ovog
Zakona, uz prethodnu suglasnost policijske uprave,
uređuje promet na svom području tako da određuje:
(...)
6. parkirališne površine i način parkiranja,
zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja.
6. Za ocjenu zakonitosti dijela odredbe članka
11., zatim odredbi članaka 12., 13. i 16. Odluke
mjerodavni su i članci 295. te 350. Zakona o obveznim odnosima, koji glase:
VII. OPĆI UVJETI UGOVORA
Pojam i obvezatnost
Članak 295.
(1) Opći uvjeti ugovora su ugovorne odredbe
sastavljene za veći broj ugovora koje jedna ugovor-
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na strana (sastavljač) prije ili u trenutku sklapanja
ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani, bilo da
su sadržani u formularnom (tipskom) ugovoru, bilo
da se na njih ugovor poziva.
(2) Opći uvjeti ugovora dopunjuju posebne
pogodbe utvrđene među ugovarateljima u istom
ugovoru, i u pravilu obvezuju kao i ove.
(3) U slučaju neslaganja općih uvjeta i posebnih pogodbi, vrijede ove posljednje.
(4) Opći uvjeti ugovora moraju se objaviti na
uobičajeni način.
(5) Opći uvjeti obvezuju ugovornu stranu ako
su joj bili poznati ili morali biti poznati u vrijeme
sklapanja ugovora.
Članak 350.
1) Vjerovnik i dužnik mogu ugovoriti da će
dužnik platiti vjerovniku određeni novčani iznos
ili pribaviti neku drugu materijalnu korist ako
ne ispuni svoju obvezu ili ako zakasni s njezinim
ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.
(...)
(3) Ugovorna kazna ne može biti ugovorena
za novčane obveze.
6.1. Ustavni sud napominje da je u postupku
ispitivanja zakonitosti podzakonskih akata, kojima
jedinice lokalne samouprave uređuju organizaciju
i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima, potrebno uzeti u obzir članak 19. stavak
1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01., 60/01.vjerodostojno tumačenje, 129/05. i 109/07.), Zakon
o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,
broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.
26/03.-pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članak 5.
stavke 1. točku 6., 4. i 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 67/08.).
7. Gradsko vijeće Grada Omiša na 27. sjednici
održanoj 11. svibnja 2004., na temelju članka 1.
stavka 2. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa
na cestama (“Narodne novine”, broj 84/92., 5/93.,
6/93., 26/93., 29/94., 43/96., 46/96., 54/96 i 59/96.
- pročišćeni tekst), članka 25. Statuta Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 8/01.) i
članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 8/01.)
donijelo je osporenu Odluku.
Članci 11., 12., 13. i 16. Odluke glase:
Članak 11.
Korisnik parkirališta čini povredu ugovora o
korištenju javnog parkirališta pod naplatom, koja
povlači ugovornu kaznu, ako:
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a) vidno ne istakne valjanu parkirnu kartu s
unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili
nema valjan m-parking (SMS potvrdu) na mobilnom telefonu u roku od 15 minuta od dolaska na
parkiralište, ili nije korisnik valjane povlaštene
parkirne karte.
b) ne koristi ispravnu parkirnu kartu;
c) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,
d) ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama.
Članak 12.
Za povredu ugovora iz članka 11. ove Odluke
plaća se ugovorna kazna u iznosu od 100,00 kn
osim za povredu ugovora iz točke c) istog članka u
kojem slučaju se plaće ugovorna kazna u desetorostrukom iznosu cijene jednog sata parkiranja.
Dostavljanje naloga za plaćanje ugovorne
kazne na način iz prethodnog stavka ovog članka
smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje
naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja te
ne odgađa plaćanje ugovorne kazne.
Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ugovornu kaznu u roku od
8 (osam) dana na način označen u nalogu.
Članak 13.
Ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po
nalogu izdanom u skladu s člankom 12, ove Odluke
dužan je, pored iznosa u nalogu, u daljnjih osam
dana platiti troškove opomene u iznosu od 30,00
kuna te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se
u nalogu upozoriti.
Ako korisnik parkiranja ne izvrši plaćanje u
danim rokovima, organizator parkiranja pokrenut
će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun odgovarajući sudski postupak.
Članak 16.
Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju
ugovorne kazne smatra se vlasnik vozila koji je
evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj
oznaci vozila.
8. Odlučujući o prijedlogu Županijskog suda
u Splitu, Grad Omiš, Vlastiti pogon, dopisom od
2. veljače 2009. izvijestio je Ustavni sud da je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor policije, Odjel za sigurnost cestovnog prometa dopisom
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broj: 511-12-05- 23795/04 MF, od 29. studenog
2004., dalo suglasnost na osporenu Odluku odnosne nadležno upravno tijelo se navedenim dopisom
suglasilo da se organizacija naplate kontrola naplate
parkiranja u Gradu Omišu vrši sukladno osporenoj
Odluci.
Osporenu Odluku Gradsko vijeće Grada Omiša
donijelo je 11. svibnja 2004., dakle prije no što
mu je nadležna policijska uprava prethodno dala
suglasnost za njeno donošenje. Slijedom navedenog
Ustavni sud utvrđuje da je pri donošenju osporene:
Odluke povrijeđena odredba članka 1. stavka 2.
točke 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Istodobno je utvrđena i povreda ustavnog načela sadržanog u odredbi članka 5 stavka 1. Ustava,
prema kojem propisi u Republici Hrvatskoj moraju
biti u suglasnosti s Ustavom i zakonom.
9. U odnosu na prijedlog predlagatelja Jose
Puljića i Dragana Bučevića Ustavni sud je utvrdio da je u konkretnom slučaju riječ o pravno
istovjetnom pitanju kao u odluci i rješenju broj:
U-II-355/2007 i U-II-3924/2007 od 10. prosinca
2008. godine (“Narodne novine”, broj 148 od 12.
prosinca 2008. godine).
Razlozi zbog kojih je Sud prihvatio prijedlog
predlagatelja i utvrdio nesuglasnost odredbi članaka 13. i 16. Odluke, zatim razlozi zbog kojih je
pozivom na članak 38. stavak 2. Ustavnog zakona
pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom
i zakonom dijela odredbe članka 11. i odredbe
članka 12. Odluke postoje i u konkretnom slučaju.
Stoga Ustavni sud upućuje na prihvaćeno pravno
stajalište o istom pravnom pitanju izraženom u
odluci broj: U-II-355/2007 i U-II-3924/2007 od 10.
prosinca 2008. godine.
10. Na temelju članka 55. stavka 1. Ustavnog
zakona, odlučeno je kao u točkama I., II. i III.
izreke odluke.
11. Odluka o odgodi prestanka važenja ukinutog dijela članka 11. i odredbi članaka 12., 13. i 16.
Odluke iz točke II. i III. izreke ove odluke temelji
se na članku 55. stavku 2. Ustavnog zakona.
12. Odluka o objavi odluke temelji se na članku 29. stavku 1. Ustavnog zakona.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: U-II-3622/2006
U-II-1870/2008
U-II-4866/2008
Zagreb, 31. ožujka 2009. godine
Zamjenik
PREDSJEDNICE
dr. sc. Aldo Radolović, v.r.
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