
     REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD OMIŠ 
                 Gradsko  vijeće                                                                                              N  A  C  R  T 
 

KLASA: 810-01/21-01/13 
URBROJ: 2155/01-01-21-6 
Omiš, ****************2021.g. 
 
 

              Na  temelju odredbi čl.14. st.2. t.8. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda (Narodne novine br. 16/19) i odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik 
Grada Omiša br. 4/09,  9/10, 2/13, 10/13, 1/18, 8/18 I 2/21), u predmetu izrade dokumenta u 
podruju prirodnih nepogoda, Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj ***. sjednici od dana 
***********2021.g. donosi  
 
 

O D L U K U   
 

 
Članak 1. 

 
Grad Omiš donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu pod 

oznakom KLASA: 810-01/21-01/13 URBROJ: 2155/01-01-21-4, a koji prileži ovoj Odluci i njen je sastavni 

dio. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon dana njene objave u Službenom glasniku Grada 

Omiša. 

Članak 3. 

 Cjeloviti sadržaj Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu objaviti 
će se na službenim web  stranicama Grada Omiša putem poveznice   
http://www.omis.hr/Dru%C5%A1tveniposlovi/Za%C5%A1titaisigurgra%C4%91ana/Elementarne
nepogode/tabid/212/Default.aspx . 
 
 
 
                                                                                                                     PREDSJEDNIK 
                                                                                                                GRADSKOG VIJEĆA  
 

 
                                                                                                               Zvonko Močić, dip.oec. 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
2. Splitsko-dalmatinska županija, Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda, Split, 
3. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Omiša,  
4. Stožer civilne zaštite Grada Omiša,  
5. Službeni glasnik Grada Omiša i www.omis.hr, 

6. Pismohrana /04/.  

http://www.omis.hr/Dru%C5%A1tveniposlovi/Za%C5%A1titaisigurgra%C4%91ana/Elementarnenepogode/tabid/212/Default.aspx
http://www.omis.hr/Dru%C5%A1tveniposlovi/Za%C5%A1titaisigurgra%C4%91ana/Elementarnenepogode/tabid/212/Default.aspx


           REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD OMIŠ 
               Gradonačelnik                                                                                                
 
KLASA: 810-01/21-01/13 
URBROJ: 2155/01-02-21-5 
Omiš, 29.listopada 2021.g. 
 
 

              Na  temelju odredbi čl. 14. st.2. t.8. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda (Narodne novine br. 16/19), odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni 
glasnik Grada Omiša br. 4/09,  9/10, 2/13, 10/13, 1/18, 8/18 I 2/21) i čl. 54. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09, 2/13, 1/18 2/21), u predmetu izrade 
dokumenta u podruju prirodnih nepogoda,  gradonačelnik Grada Omiša dana 29.listopada 
2021.g. donosi  
 
 

Z A K L J U ČA K  
 

1. Prihvaća se i utvrđuje  tekst dokumenta pod nazivom: Plan djelovanja u području 
prirodnih nepogoda za 2022.g. Grad Omiš, KLASA:810-01/21-01/13 URBROJ:2155/01-
01-21-4, kojeg je izradila  tvrtka Alfa Atest d.o.o. Split, te se Gradskom vijeću Grada 
Omiša dostavlja na raspravu i donošenje akt u obliku i sadržaju  kakav prileži ovom 
zaključku pod KLASA: 810-01/21-01/13 URBROJ: 2155/01-01-21-6.   
 

2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik 
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                                Ivo Tomasović, dipl.oec. 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
 

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

 
 
 

 
 

 



O b r a z l o ž e n j e 

 

Pravni temelj donošenja akta je odredba čl.14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda (Narodne novine br. 16/19). 

Ovim se Planom uređuju kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od 

prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih 

nepogoda nastalih na području JLS, vođenje Registra šteta od prirodnih nepogoda, mjere i načini 

postupanja u svakoj od mogućih prirodnih nepogoda te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći 

za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. 

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće 

godine donosi plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja 

tijekom djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. 

Sukladno članku 17. Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

podnosi predstavničkom tijelu jedinice, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana 

djelovanja za proteklu kalendarsku godinu. 

Plan djelovanja sadržava: 

1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode 

2. procjene opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja stanovništva, stradanja 

imovine i gospodarskih funkcija 

3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz Zakona i/ili drugih tijela, 

znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.  

Grad Omiš je ustrojio Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u novom 

sazivu.  

Kroz Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša stvoreni su uvjeti za 

korištenje računalnog sustava Registra šteta. 

Grad Omiš je prema važećoj Procjeni rizika i Procjeni opasnosti od požara i tehnoloških eksplozija 

utvrđen kao prostor na kojem se događaju ili se mogu dogoditi određene ugroze. 

Tijekom 2020.g. nije bilo ugroza s elementima za proglašenje prirodnih nepogoda.  

Zemljotres od 6.listopada 2021.g. nije prouzročio veće štete na području Grada Omiša, a 

materijalne štete su prijavile 4 fizičke i 1 pravna osoba kod kojih nije ugroženo stanovanje i 

gospodarska aktivnost. Procjena štetsa je u tijeku. 

Troškovi provođenja ovog akta planirani su Proračunom Grada Omiša za 2022.g. na poziciji 

Razdjela 03, Glava 01,  Tekući projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i 

spašavanje, R0228, konto 37219, Elementarne nepogode. 

Ovom obrazloženju prileži pregled sadržaja i kratak izvod o mogućim ugrozama iz akta jer se isti 

zbog obima njegovog sadržaja kao pisani materijal za sjednicu Gradskog vijeća ne dostavlja 

gradskim vijećnicima u cijelosti, već se njegov potpuni sadržaj objavljuje na službenim web 

stranicama Grada Omiša uz poziv za sjednicu po odgovarajućoj točki dnevnog reda.  

 

 

PREDLAGATELJ 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


