
            REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD OMIŠ 
               GRADSKO VIJEĆE                                                           N  A  C  R  T 
 
KLASA: 250-01/22-01/02 
URBROJ: 2181-7-04/1-22-3 
Omiš, ****************2022.g. 
 
 
 
 
 
 Na  temelju odredbi članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/21) 
i članka 17.st.1.al.1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20, 
20/21 i 114/22 ) i  članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10. 2/13, 
10/13, 1/18, 8/18 I 2/21), Gradsko vijeće Grada Omiša na ***. sjednici od ********** 2022.g. donosi 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2022.g. pod br.82/2022 
i br. 85/2022 od 4.studenog 2022.g., glede stanja zaštite od požara i provedbe Godišnjeg 
plana unapređenja zaštite od požara i Operativnog plana provedbe Programa Vlade RH na 
području Grada Omiša. 

 
 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku 
Grada Omiša. 

 
 
 
 
                                                                                                         PREDSJEDNIK 
                                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                    Zvonko Močić, dr.med. 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
2. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, PU Split, Moliških Hrvata 1, Split, 
3. Vatrogasna zajednica Grada Omiša, 
4. Službeni glasnik Grada Omiša, 
5. Pismohrana /04/. 



 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD OMIŠ 
           GRADONAČELNIK                                                      
 
KLASA: 250-01/22-01/02 
URBROJ: 2181-7-04/1-22-2 
Omiš, 22.studenog 2022.g. 
 
 
 
 
 
 Na temelju 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 o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik 
Grada Omiša br. 6/09, 2/13, 8/18 I 2/21), u svezi s odredbama članka 13. Zakona o zaštiti od požara 
(„Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22), gradonačelnik Grada Omiša donosi 
  
 
 

Z A K L J U Č A K 

 
 

1. Prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Omiša na uvid i razmatranje Izvješće o radu 
Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2022.g.  pod br. 82/2022 i br. 85/2022 od 4.studenog 
2022.g. te se predlaže donošenje Zaključka pod KLASA: 250-01/22-01/02 URBROJ: 2181-7-
04/1-22-3,  a sve u obliku i sadržaju kakvi prileže ovom zaključku 

 
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se vatrogasni zapovjednik 

Višeslav Pešić. 
 
 
 
                                                                                                                        
                                                                                                              GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                        Ivo Tomasović, dipl.oec.  v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika, 
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
3. Vatrogasna zajednica Grada Omiša, 
4. Pismohrana /04/. 



 
 

 
 
 
 
 
 

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OMIŠA 

21310 — Omiš, Žarka Dražojevića 8 

Telefon: 021/862-050, Fax: 862-003 

E-mail: vzg-omisa@email.t-com.hr 

018: 85909788056  
Broj: 82/ 2022. 
Omiš, 04. studenog 2022. 

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 

GRAD OMIŠ 

GRADONAČELNIK 

Predmet: Dostava Izvješća o radu 

Poštovani, 
U prilogu Vam dostavljamo Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša i DVD-ova Omiš, 
Gata i Kučiće za razdoblje od 01.01.2022. godine do 30.09.2022. godine. 

S poštovanjem. 

                                                                                                               TAJ N I K 

Ivan Kovo, dipl. oec. 
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IZVJEŠĆE O RADU 

VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA OMIŠA  

ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. – 30.09.2022. G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OMIŠA 

 



 

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE 

01.01.2022.- 30.09.2022. GODINE 

Vatrogasna zajednica Grada Omiša (VZG Omiša) donijela je na temelju Statuta, sukladno Zakonu 
o vatrogastvu, Program rada za 2022. godinu. O ostvarivanju tog Programa podnosi izviješće za 
proteklo razdoblje od 01.01.2022. do 30.09.2022. 
Imali smo niz vrlo značajnih aktivnosti, sve sa svrhom razvoja vatrogastva i zaštite od požara na 
području Grada Omiša. 
Programom rada definirani su zadaci koji obuhvaćaju glavna područja djelovanja rada, te 
koordinacijom i iniciranjem događaja što ih provode naše članice u cijelosti, realiziraju se ciljevi i 
zadaci ove Vatrogasne zajednice. 

I - PROCJENE - PLANOVI - USTROJ 
Grad Omiš ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara za područje Grada Omiša, te 
je isti usklađen sa Zakonom o zaštiti i spašavanju. 

Vatrogasna zajednica Grada Omiša donijela je prijedlog Financijskog plana i Program aktivnosti 
Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava Omiša, Gata i Kučića za 2022. godinu. 

Tijekom prvih 9 mjeseci ove godine ova Vatrogasna zajednica putem svojih predstavnika u 
tijelima Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije aktivno je pratila donošenje novih 
vatrogasnih uredbi temeljem Zakona o vatrogastvu. 

Il - TEHNIČKO OPREMANJE 

Vatrogasni brod DVD-a Omiš koji je bio na suhom vezu je renoviran i spreman za uporabu. Na 
brodu je obavljen servis motora, popravci na trupu broda, te je brod obojan u vatrogasne boje. Na 
brodu je još potrebno ugraditi brončanu pumpu za gašenje morskom vodom, a dok se ona ne kupi 
gašenje se vrši desantnom pumpom koja se spaja na instalaciju broda. 

Na svim vozilima Dobrovoljnih vatrogasnih društava Omiša, Gata i Kučića, kao i VZG Omiša, 
obavljen je pregled, servisi vozila, izvršeni su popravci, kao i neke male prenamjene na vatrogasnim 
nadogradnjama, gdje je uočena potreba za istima. 

Kupljeno je 20 dvodijelnih odijela za šumske požare. Odijela su izrađena od Nomexa, rip-stop 
materijala. Kupljeno je 20 pari čizama za vatrogasne intervencije, te veći broj sitne vatrogasne 
opreme (potkape, rukavice,...). Kupljeno je i 15 ručnih svjetiljki u Ex izvedbi (protueksplozivne 
svjetiljke — mogu se upaliti u plinsko zasićenim objektima bez izazivanja eksplozije). 
Za potrebe komunikacije DVD-ovima je kupljeno 10 ručnih digitalno-analognih stanica Motorola 
DP 4400, 2 stabilne stanice Motorola DM 4000e, kao i 3 Tetra stanice Motorola MPX 600, 

Nabavljeno je 80 vatrogasnih cijevi ( promjer cijevi: „B", „C” i „D) . 



III - OSPOSOBLJAVANJE 
Vatrogasna zajednica Grada Omiša organizirala je tečaj za ispitanog vatrogasca i na istom je 11 
(jedanaest) kandidata uspješno zadovoljili za čin vatrogasca DVD-a Omiša, Gata i Kučića. 

Vatrogasni pas Wendy uspješno sudjeluje u svim vježbama koje organizira Hrvatska vatrogasna 
zajednica. 
U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice 15 naših članova je položilo ispit za rukovanje 
hidrauličkim i pneumatskim alatima, a 3 člana su položila ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima 
i odgovornostima. Također je dogovorena i obuka naših članova za spašavanje na visinama i u 
dubinama koja će se održati krajem studenog i početkom prosinca. 

U suradnji sa Vatrogasnoj zajednicom Hrvatske i VZ ŽSD-e i dalje se vrši prekvalifikacija za zvanje 
vatrogasni tehničar i vatrogasac. Prekvalifikaciju polaze 4 naša člana. 

U suradnji sa pripadnicima vatrogasnih postrojbi izvršili smo sve pripravne radnje za 
osposobljavanje i uvježbavanje za gašenje požara otvorenog prostora, kao i rad sa 
hidrauličkim alatima. Izvršena je i trenaža već ranije obučenih vatrogasnih postrojbi. 
Postrojbe DVD-ova Omiš, Gata i Kučiće organizirale su više od 30 vježbi na kojim su 
uvježbavane operativne snage naših DVD-ova. 

IV - PROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA, INFORMATIVNO 
PROMIDŽBENE I DRUGE AKTIVNOSTI VATROGASNA 
NATJECANJA I SPORTSKE MANIFESTACIJE 
Pripremom i provođenjem preventivnih mjera nastojali smo i u 2022. godini unaprijediti zaštitu od 
požara na našem području, te se što bolje pripremiti za požarnu sezonu. U Splitsko-dalmatinskoj 
županiji održan je pred požarnu sezonu sastanak na kojem se raspravljalo o obvezama iz Programa 
aktivnosti, a istom su uz predstavnike naše VZ-e prisustvovali predstavnici Grada Omiša, 
predstavnici PU Splitsko-dalmatinske, Državne interventne postrojbe i Ravnateljstva Civilne zaštite. 
U suradnji s Hrvatskim šumama izvršen je uvid u pripremu operativnih planova zaštite od požara na 
području Grada Omiša. 

Obavljamo motrenje i ophodnje za područje kanjona Cetine Omiš-do HE-Kraljevac i područje Gata-
Naklice (Brnistra)-Tugare, u suradnji sa Hrvatskim Šumama d.o.o. Zagreb — Šumarija 

Predsjedništvo Vatrogasne zajednice donijelo je program informativno-promidžbene aktivnosti u cilju 
podizanja razine protupožarne kulture i upoznavanje pučanstva s opasnostima od nastanka požara 
te posljedice koje požari izazivaju. Posebnu pozornost usmjerili smo informiranju pučanstva o 
zakonskoj regulativi i Županijskoj odluci o zabrani spaljivanja biljnog i drugog otpada na otvorenom 
prostoru. Podijelili smo promidžbeni materijal — plakate, letke, majice i balone za djecu u nižim 
razredima škola i dječjih vrtića. Zbog mjera uzrokovanih koronavirusom nisu održani dani otvorenih 
vrata s ciljem upoznavanja svekolikog pučanstva sa vatrogastvom, vatrogasnom tehnikom i zaštitom 
od požara. 

Temeljem Programa Vlade RH upoznali smo Zapovjedništvo ( Zapovjednike DVD-a ) o njihovim 
obvezama o Planu operativne pripreme programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Grada Omiša. 

U srpnju je na sportskom poligonu u Gatima održano prvo vatrogasno natjecanje Gata 

Rescue Day 2022. Na natjecanju su sudjelovale 4 vatrogasne ekipe (DVD-ovi Gata, Omiš, Dugi Rat 
i Kučiće) koje su pokazale različite scenarije spašavanja unesrećenih osoba iz prometnih nesreća. 
Natjecanje je popratio velik broj gledatelja, kao i kolega vatrogasaca s područja cijele županije. Ovo 
natjecanje ćemo pokušati organizirati kao tradicionalno, posebno jer se u R. Hrvatskoj održava 
jedino još u organizaciji JVP Zagreb. 



U Dugom Ratu održan je tradicionalni malonogometni turnir na kojem su sudjelovale vatrogasne 
ekipe DVD-a s područja grada Omiša. Ekipa DVD-a Omiš je sudjelovala i na vatrogasnom 
natjecanju u Bolu na Braču. Sportska druženja trebaju biti sastavni dio aktivnosti članstva jer 
privlače i okupljaju sve generacije u društvima, a posebno mlade. 
 

V - SAVJETOVANJE I SEMINARI 
Dva naša člana su u travnju sudjelovali na stručnom seminaru u organizaciji Hrvatske 
vatrogasne zajednice u Opatiji. Teme seminara su bile komunikacije u vatrogastvu, kao i 
zakonska uredba o upotrebi novih vrsta vatrogasnih pjenila (bez Fluora). 
Sudjelovali smo i na četiri online (Zoom) seminara i savjetovanja na teme vatrogasne problematike. 

VI - PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA 
ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU 
HRVATSKU NA PODRUČJU GRADA OMIŠA 

Hrvatska vatrogasna zajednica zajednički je izvršitelj sa županijama jadranskog područja kao i 
gradovima i općinama u sastavu tih županija, u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za RH. 
Brinuli smo stoga o provođenju određenih i naređenim nam mjera na području djelovanja naše 
Vatrogasne zajednice na područja Grada Omiša. 
Organizirali i proveli smo sezonsko vatrogasnu službu u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, te 
na prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjednika rasporedili 33 sezonska vatrogasca po 
vatrogasnim društvima koji se financiraju 50% od HVZ-a, a 50% od Grada Omiša. 

Na području Tugara, te nas području od Lokve Rogoznice je u suradnji s Vodovodom 

d.o.o. postavljeno 7 hidranata za vodu. Ostali hidranti su ispitani, a na onima na 

kojima su otkriveni nedostaci, tj. kvarovi su izmijenjeni. 

Protupožarni put od Lokve Rogoznice (Vojskovo) do Ruskamena (Obriž) je prijavljen 
Hrvatskim šumama kao prioritetni za sanaciju i čišćenje. Čišćeni su i ostali protupožarni putevi 
na području Grada Omiša. 
Tokom čitave požarne sezone aktivno smo s našim snagama pružali pomoć susjedima, te po potrebi 
bili uključeni u akcije gašenja na području cijele županije. 

VII - OBLJETNICE 

Obilježena je petnaesta tužna obljetnica stradavanja kornatskih heroja. Tom prilikom odali smo 
počast preminulim kolegama, postavljanjem cvijeća i paljenjem svijeća na vidnim mjestima 
vatrogasnih domova na području Grada Omiša, te su se oglasile i vatrogasne sirene. 
Predstavnici Vatrogasne zajednice Grada Omiša i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, položili su 
cvijeće i zapalili svijeće na grobljima preminulih vatrogasaca Omiša, Gata i Kučića. 

U organizaciji Vatrogasne zajednice grada Omiša, vatrogasci Omiša, Gata i Kučića hodočastili su u 
Gospinu svetištu Marije Bistrice, na kojem se svake godine tradicionalno okupljaju vatrogasci iz 
cijele Hrvatske. 



VIII - INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI 

Vatrogasne postrojbe na području Grada Omiša tijekom prvih 9 mjeseci 2022. godine imale su 482 
vatrogasne intervencije. Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta (dugotrajna suša) povećan je 
broj požara otvorenog prostora. 

Na vatrogasnim intervencijama prisustvovalo je ukupno 2.036 vatrogasca s utrošenih 6.851 sati. 
Požara otvorenog prostora je bilo 232 , za koje se uglavnom pretpostavlja da ih je 
prouzrokovao čovjek, (najčešće je riječ o nesmotrenom spaljivanju biljnog otpada), uz 
tehničke i klimatske uvjete koji su pogodovali nastanku i širenju požara. 
Od većih vatrogasnih intervencija na kojem su naše snage sudjelovale moramo istaknuti požar u 
Lokvi Rogoznici od 10.01.2022. do 13.01.2022. Uslijed orkanskog vjetra (udari su bili veći od 100 
km/h), vatra se širila velikom brzinom. Na požaru su uz snage operativnog područja Omiš (DVD-ovi 
Omiš, Gata, Kučiće, Dugi Rat i Zadvarje) sudjelovale i sve vatrogasne snage s područja Splitsko-
dalmatinske županije. Na intervenciji su sudjelovale 34 vatrogasne postrojbe s 263 vatrogasca. 
Izgorjeli su maslinici, borova šuma, makija i visoka trava površine veće od 100 ha. Sve kuće koje su 
bile ugrožene su obranjene. 

Sudjelovali smo i kao ispomoć na većim požarima diljem naše Županije: Trogir-Marina, Brač, Hvar, 
Makarska, Tučepi, Imotski. 

 
Slika s požara iz Lokve Rogoznice 10.01.2022. 



 

Satelitska slika požara u Lokvi Rogoznici 10.-13.01.2022. 

Moramo istaći da smo na vatrogasnim intervencijama i tijekom ovog razdoblja imali odličnu suradnju 
naših vatrogasnih postrojbi s požarnog područja, te ostalim učesnicima van našeg područja 
djelovanja, vatrogasnim operativnim centrom (193), Centrom zaštite i spašavanja (112) i zračnim 
snagama iz Zemunika. 

Po nalogu Grada Omiša prevezli smo 364 cisterne pitke vode od 01. siječnja do 30. rujna 2021. 
godine na područje Gornjih Poljica, Nova Sela, Blata n/c i Slimena . Prijevoz su izvršila 
Dobrovoljna vatrogasna društva Omiš, Gata i Kučiće sa vatrogasnim auto-cisternama. 

PREGLED VATROGASNIH INTERVENCIJA U RAZDOBLJU 01.01.-30.09. 2022.g 

Jedinica Intervencije Vatrogasaca Utrošeno sati 

Omiš 152 884 3.297 

Gata 231 726 2.247 

Kučiće 99 426 1.307 

Ukupno 482 2.036 6.851 

 

 

 

VRSTA VATROGASNIH INTERVENCIJA U RAZDOBLJU 01.01.-30.09. 2022.g. 

 

Ukupno Na građevinama Na otvorenom 

prostoru 

Spašavanje 

ljudi 
Tehničke 

u prometu 

i ostale 

482 15 217  143 

 



Vatrogasne intervencije 2022 

  
Požari otvorenog prostora 
 
 
Požari građevina  
 
 
Spašavanje ljudi  

 

IX - SJEDNICE RADNIH TIJELA 

U svim DVD-ovima, kao i u Vatrogasnoj zajednici Grada Omiša, održane su redovne skupštine, na 
kojima su usvojeni Izvještaji o radu za 2021. godinu. Sjednice radnih tijela, održavane su u 
proteklom razdoblju prema utvrđenom planu i programu. Na istim se pratio zacrtani program rada i 
izvršavanje zadaća iz Programa Vlade RH. Značaj je stavljen na što bržem izlasku na intervencije s 
većim brojem vatrogasaca i vatrogasnih vozila da bi šumske požare spriječili u nastanku s obzirom 
na izrazito nepovoljne meteorološke uvjete. Pokrenute su inicijative za održavanje seminara, 
voditelja mladeži i iniciran je veći angažman rada s mladim, pa će u našim narednim planovima 
posebna pažnja biti posvećena ovoj zadaći. Rad s mladim članovima u Vatrogasnim društvima, 
budućnost je dobrovoljnog vatrogastva. 

U Izvještajnom razdoblju održane su 4 sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice Grada Omiša. 

Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice održalo je 4. sjednica i 2. sjednice Operativnog područja 
Omiša. Na sjednicama Operativnog područja, prisustvovali su zapovjednici vatrogasnih postrojbi 
Grada Omiša, te zapovjednici DVD-ova Dugog Rata i Zadvarja. 

ZAKLJUČAK 

Ovim izviješćem napravili smo kratki sažetak aktivnosti Vatrogasne zajednice i DVD-ova, temeljem 
Programa rada i djelovanja za prvih 9 mjeseci 2021. godine. Redovne poslove i zadatke koji se 
izvršavaju u uredu VZG-a, te u Društvima i na području djelovanja istih, nismo posebno isticali. 
Postrojbe vatrogasnih društava Omiša, Gata i Kučića, imaju zadovoljavajući broj sposobnih i 
obučenih operativnih vatrogasaca, koji uspješno obavljaju sve postavljene im zadaće. Ispravna je i 
sva vatrogasna tehnika i oprema, koja se nalazi vatrogasnim jedinicama društava. 
lako smo zamijenili velik broj vatrogasnih vozila, vatrogasne postrojbe još uvijek raspolažu sa 5 
starih vatrogasnih vozila marke TAM, starosti preko 30 godina. Navedena vozila je jako teško 
održavati zbog nedostatka dijelova za iste, a upitna je i isplativost ulaganja u njih. Njih je u potrebno 
zamijeniti u doglednom vremenu. 

Vjerovatno najveći problem vatrogasnih postrojbi Grada Omiša su potpuno neadekvatne prostorije u 
kojima djeluje DVD Omiš. Prostorije DVD-a Omiš su površinom male, ne zadovoljavaju potrebe 
postrojbe, u koju se ne mogu smjestiti sva vozila i oprema DVD-a, a ni članovi nemaju dovoljno 
prostora za normalno djelovanje u vatrogasnom domu. Problem je i taj što se odmah ispred 
vatrogasnih garaža nalazi Jadranska magistrala, pa nema ni dvorišta u kojem bi se mogle održavati 
vježbe i pregled opreme. 

Pred nama su brojni zadaci ka ostvarivanju planiranih i obveznih zadaća, a što proizlaze iz 

Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, te Statuta 



Zajednice i sadržaja utemeljenih na suradnji s Hrvatskom vatrogasnoj zajednicom i VZ 
Županije Splitsko-Dalmatinske, s organima vlasti, posebno s Gradom Omišem, MUP-a 
Policijskom postajom Omiš, te strukovnim organizacijama i institucijama. 

Omiš, 03. studenog 2022. godine 

 

 

 

 

 

 

 TAJ N I K 

Ivan Kovo dipl. oec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA 

OMIŠA 

21310 — Omiš, Žarka Dražojevića 8  

Telefon: 021/862-050, Fax•. 862-003 

E-mail: vzg-omisa@email.t-com.hr 
OIB: 85909788056  
Broj: 85/2022. 
Omiš, 04. studenog 2022. 

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
GRAD OMIŠ 

GRADONAČELNIK 

Predmet: Dostava Izvješća o provedbi godišnjeg provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara za 2022. godinu 

Poštovani, 

U prilogu Vam dostavljamo Izvješće o provedbi godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara za 2022. godinu Vatrogasne zajednice Grada Omiša i DVD-ova Omiš, Gata i Kučiće . 

S poštovanjem. 

TAJ N I K 

Ivan Kovo, dipl. oec. 

 



 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG 

PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA 
ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2022. GODINU 

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OMIŠA 

 



 

 

Na temelju čl.13.st.8. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i čl. 33. Statuta Vatrogasne zajednice 

Grada Omiša, Predsjedništvo VZG Omiša, na sjednici održanoj 03. studenog 2022. 

godine donosi 

IZVJEŠĆE  
O PROVEDBI GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA  

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2022. GODINU 

Mjere i aktivnosti koje su Vatrogasna zajednica Grada Omiša i Dobrovoljna vatrogasna društva 

Omiš, Gata i Kučiće provele temeljem Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara Grada Omiša su slijedeće: 

1. TEHNIČKE MJERE 

1.1. VATROGASNA OPREMA TEHNIKA 

Vatrogasni brod DVD-a Omiš koji je bio na suhom vezu je renoviran i spreman za uporabu. Na 
brodu je obavljen servis motora, popravci na trupu broda, te je brod obojan u vatrogasne boje. Na 
brodu je još potrebno ugraditi brončanu pumpu za gašenje morskom vodom, a dok se ona ne kupi 
gašenje se vrši desantnom pumpom koja se spaja na instalaciju broda. 

Na svim vozilima Dobrovoljnih vatrogasnih društava Omiša, Gata i Kučića, kao i VZG Omiša, 

obavljen je pregled, servisi vozila, izvršeni su popravci, kao i neke male prenamjene na vatrogasnim 

nadogradnjama, gdje je uočena potreba za istima. 

Vatrogasna cisterna i pumpa velikog kapaciteta su uskladišteni u prostorijama DVD-ova Gata i Omiš 

te se koriste prilikom prijevoza vode, odnosno plavljenja područja dijelova Grada Omiša. 

Kupljeno je 20 dvodijelnih odijela za šumske požare. Odijela su izrađena od Nomexa, ripstop 
materijala. Kupljeno je 20 pari čizama za vatrogasne intervencije, te veći broj sitne vatrogasne 
opreme (potkape, rukavice,...). Kupljeno je i 15 ručnih svjetiljki u Ex izvedbi 
(protueksplozivne svjetiljke - mogu se upaliti u plinsko zasićenim objektima bez izazivanja 
eksplozije). Nabavljeno je 80 vatrogasnih cijevi ( promjer cijevi: „B”, „C" i „D) . 

Za potrebe komunikacije DVD-ovima je kupljeno 10 ručnih digitalno-analognih stanica Motorola 

DP 4400, 2 stabilne stanice Motorola DM 4000e, kao i 3 Tetra stanice Motorola MPX 600. 

Svi operativni vatrogasci imaju ugovoreno kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 
(nezgode). 
 
 

1.2. SMJEŠTAJ OPREME I TEHNIKE 

 
U prostorijama DVD-ova Gata i Kučiće osiguran je smještaj za potrebe dislociranih vatrogasaca. 



U suradnji s Gradom Omišem razmatra se lokacija za izgradnju novog vatrogasnog doma DVD-a 
Omiš, koji bi služio i kao centar za katastrofe na području Grada Omiša. 

1.3. SREDSTVA VEZE, JAVUANJA I UZBUNJIVANJA 
U sva vozila DVD-ova Omiš, Gata i Kučiće su ugrađeni GPS sustavi, te su spojeni na GIS platformu 

Hrvatske vatrogasne zajednice. 

Za potrebe komunikacije DVD-ovima je kupljeno 10 ručnih digitalno-analognih stanica Motorola 
DP 4400, 2 stabilne stanice Motorola DM 4000e, kao i 3 Tetra stanice Motorola MPX 600. 

Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi se vrši putem mobilne aplikacije Hrvatske vatrogasne 
zajednice (UVI), koja automatski uzbunjuje sve operativne vatrogasce putem 2 telefonska poziva, 
kao i SMS porukom. Rezervni sustav uzbunjivanja su stabilne vatrogasne sirene. 

1.4. MJERE U PRAVNJIM OSOBAMA 

DVD-ovi Omiš, Gata i Kučiće raspolažu ključevima (ili imaju kontakt 24h dostupnih osoba za 

pristupanje) svih javnih objekata na svom području djelovanja. 

Vatrogasna zajednica Grada Omiša, DVD Omiš i Grad Omiš razmatraju lokaciju pogodnu za 
građenje novog vatrogasnog doma DVD-a Omiš, kao zamjenu za trenutni neadekvatni prostor. 

1.5. VODOOPSKRBA PROSTORA 

U suradnji s Vodovodom d.o.o. pregledana je hidrantska mreža na području Grada Omiša, te su 

izvršeni popravci na uočenim nedostacima. Na području Tugara, te nas području od Lokve Rogoznice 

do Piska postavljeno je 7 hidranata za vodu. 

1.7. IZGRADNJA I UREĐENJE PROTUPOŽARNIH PUTOVA I PROSJEKA 
U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije, protupožarni put od Obriža 

(Ruskamen) do Vojskova (Lokva Rogoznica) prijavljen je Hrvatskim šumama kao prioritetni za 

uređenje. 

Vatrogasci DVD-ova Omiša, Gata i Kučića prilikom obilazaka terena, kao i prilikom intervencija čiste 

protupožarne puteve. Najveći problem predstavljaju privatne kulture voćaka i maslina koje su 

posađene uz rubove protupožarnih puteva, pa njihove grane ulaze na protupožarne puteve te 

ometaju prolaz vatrogasnih vozila. 

2. ORGANIZACIJSKE MJERE 

2.1. VATROGASNE POSTROJBE 

Vatrogasnu djelatnost na području Grada Omiša obavljaju DVD-ovi Omiš, Gata i Kučiće koji su 
udruženi u Vatrogasnu zajednicu Grada Omiša. Sva tri DVD-a su središnje vatrogasne postrojbe 



(postrojbe s područjem odgovornosti) s profesionalnom jezgrom. U njima je zaposleno 16 
djelatnika, a operativnih dobrovoljnih vatrogasaca (koji su osposobljeni i imaju liječničko uvjerenje) 
je više od 150. 

Tijekom vatrogasne sezone zaposlena su još 33 sezonska vatrogasca koji su raspoređeni po 
navedenim DVD-ovima. 
 

2.2. NORMATIVNI USTROJ ZAŠTITE OD POŽARA 

Sve vatrogasne postrojbe su donijele Financijske planove i Programe rada za 2022. godinu, kao i 
Izvješća o radu za 2021. godinu. 

Vatrogasna zajednice je predala Gradu Omišu Izvješće o radu za 2021. godinu, kao i Izvješće o radu 

za prvih 9 mjeseci 2022. godine. Jednako tako je predala i Plan rada za 2023. godinu. 

 

2.3. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI S CILJEM SMANJIVANJA OPASNOSTI OD NASTANKA I 

ŠIRENJA POŽARA 

Vatrogasna zajednica Grada Omiša je izradila Plan motrenja za 2022. godinu, temeljem kojeg su 
vatrogasne snage DVD-ova Omiš, Gata i Kučiće vršila motrenja i ophodnje tijekom požarne sezone 
od 01. lipnja do 30. rujna 2022. godine. 

2.4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE  

 
Vatrogasna zajednica Grada Omiša je proslijedila financijska sredstva DVD-ovima Omiš, Gata i Kučiće 
za obavljanje redovne djelatnosti i vatrogasnu opremu. 

Vatrogasna zajednica Grada Omiša obavlja administrativno-tehničku dokumentaciju za vozila, 
plovilo i opremu Ravnateljstva robnih rezervi , a koja su na skladištenju i korištenju u vatrogasnim 
postrojbama Grada Omiša. 

 U Omišu, 03. studenog 2022. godine  

 

 

                                                                                                                         T A J N I K 

Ivan Kovo dipl. oec. 

 
 
 


