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Na temelju odredbi čl. 30. Statuta  Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša  br. 4/09, 
9/10, 2/13, 10/13, 1/18 I 8/18) u svezi s čl. 13. st.4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 
br. 92/10), Programa aktivnosti za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2020.g. (Narodne novine br. 3/20) i t.10.3. Provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara Splitsko-dalmatinske županije za 2020.g. od 9.prosinca 2019.g., Gradsko vijeće 
Grada Omiša na ***. sjednici od **********2020.g. donosi 
 
 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
GRADA OMIŠA ZA 2020. GODINU 

 
 
U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na 
području Grada Omiša, donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Grada 
Omiša za 2020. godinu usklađen s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 
Grada Omiša, Planom zaštite od požara Grada Omiša i Provedbenim planom unapređenja zaštite 
od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za 2019.g.  
Ovim Planom propisuju se tehničke i organizacijske mjere koje je potrebno provesti, kako bi se 
opasnost od nastajanja i širenja požara i tehnoloških eksplozija i štete od istih smanjili na 
najmanju moguću razinu na području Grada Omiša, a sukladno činjeničnom i procijenjenom 
stanju i potrebama u 2020. godini. 
Svi subjekti odnosno nositelji koji sudjeluju u zaštiti od požara i tehnoloških eksplozija, svatko u 
domeni svoje nadležnosti provesti će sve zakonom propisane tehničke i organizacijske mjere s 
ciljem unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. U nastavku se utvrđuju potrebne 
posebne mjere i aktivnosti iz nadležnosti Grada Omiša: 
 

1. TEHNIČKE MJERE 
 

1.1. VATROGASNA OPREMA I TEHNIKA 
- Osiguravanje sredstava u gradskom proračunu za nabavu i održavanje vatrogasne opreme 

na razini propisanoj posebnim propisima o minimumu opreme vatrogasnih postrojbi kroz 
Razdjel 003/Glava 01 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Program 1020 
Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Tekući projekt T320001 Organiziranje i 
provođenje mjera za zaštitu i spašavanje; 

- usklađivanje raspoloživog operativnog prostora u vatrogasnom domu DVD-a Kučiće i Gata 
u odnosu na druge korisnike zajedničkog objekta te preuređenje Doma DVD Omiš za 
administrativnu službu i uspostavu VOS-a; 

- dovršetak adaptacije garažnog prostora za vatrogasna vozila u vatrogasnom domu DVD-a 
Gata do kraja 2020.g.; 

- provedba osobnog osiguranja vatrogasaca i osiguranja od automobilske odgovornosti 
vatrogasnih vozila koja su u vlasništvu Grada Omiša i onih sredstava po ugovornim 
obvezama s Ravnateljstvom za robne zalihe RH; 



- pregled stanja minimalnih tehničkih sredstava i ljudskih resursa dobrovoljnih vatrogasnih 
društava uoči protupožarne sezone od strane tijela ovlaštenog za nadzor i s obvezom 
dostave zapisnika o pregledu Gradu Omišu; 

- podmirivanje obaveze tekućeg održavanja prostora Vatrogasne zajednice Grada Omiša i 
DVD-a u sastavu do visine stvarnih potreba;  

- obvezivanje Vatrogasne zajednice Grada Omiša i DVD-ova u sastavu da specificiraju 
potrebe za nužnim tehničkim i materijalnim sredstvima u smislu održavanja ili usavršavanja 
opremljenosti, a osobito u postupku nabave novih vatrogasnih vozila u programu Splitsko 
dalmatinske županije i njene Vatrogasne zajednice te MUP-a Republike Hrvatske; 

- nastaviti postupak radi ustupanja vatrogasnih cisterni i vodene pumpe velikog kapaciteta  
  iz državnih strateških zaliha za  potrebe DVD Omiš i DVD Gata; 

- sufinancirati nabavu rabljenog vatrogasnog vozila za  potrebe DVD Kučiće radi zamjene 
dotrajalog voznog parka; 

- sufinancirati nabavu brodice za zaštitu od požara, spašavanje na moru i ekološku zaštitu u 
lučicama i kupalištima; 

- nastaviti osposobljavane za rad na protupožarnim dronovima, čamcu, raftu i brodici za 
spašavanje, video nadzoru, GIS-u i VOS-u te VAD-u (defibrilatoru) u  DVD Omiš; 

- po zaprimanju novog navalnog kratkog vozila iz kontingenta MUP-a u DVD Omiš, jedno 
navalno dugo vozilo Mercedes premjestiti u DVD Kučiće; 

- po preuzimanju i započinjanja s korištenjem novog navalnog dugog vozila iz programa 
zajedničke javne nabave u okviru Splitsko-dalmatinske županije jedno navalno vozilo 
Mercedes Atego iz DVD Omiš premjestiti u DVD Gata radi poslova na autocesti A1; 

- Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužna je sukladno ugovorima o kupoprodaji i leasingu 
novog navalnog vozila iz zajedničke javne nabave u okviru SDŽ redovito po primljenim 
računima podnositi potražnice Gradu Omišu za mjesečne otplatne anuitete. 

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica Grada Omiša i DVD u sastavu, Upravni odjel za gospodarstvo  
                  i društvene djelatnosti Grada Omiša, Upravni odjel za komunalno stambenu  
                  djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša, Ured gradonačelnika  
                  Grada Omiša 
Rok provedbe: kontinuirano 01.01. do 31.12.2020. 
 
1.2. SMJEŠTAJ OPREME I TEHNIKE 

- osigurati trajni i odgovarajući smještaj vatrogasnog vozila iz DVD-a u vatrogasnu točku 
Srijane 

- uređenje prostora u vatrogasnoj točki Srijane 
- za potrebe smještaja dodatne opreme i ljudstva iz dislociranih područja smještaj se 

osigurava u vatrogasnim domovima DVD Gata, DVD Kučiće i DVD Omiš te drugim 
prikladnim objektima u vlasništvu Grada Omiša; 

- produžiti će se garaža DVD-a Gata za cca 1,5 metar zbog smještaja vatrogasnog vozila; 
- u postupku izrade nove prostorno planske dokumentacije Grada Omiša razmotriti i ugraditi 

lokaciju za smještaj operative, administracije i ljudstva VZG i DVD Omiš. 
Izvršitelji:  Vatrogasna zajednica Grada Omiša i DVD u sastavu, Upravni odjel za komunalno  
                   stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša, Vijeće  
                   Mjesnog odbora Srijane, OŠ Gornja Poljica Srijane 
Rok provedbe: do kraja 2020,g. 
 
1.3. SREDSTVA VEZE, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA 

- instalacija sustava GPS nadzora vatrogasnih vozila na GIS platformu; 
- održavanje sustava komunikacija među posadama vozila, VOS-a i zapovjedništva radio 

stanicama, mobilnim telefonima te fiksnim telefonskim linijama u svakom vatrogasnom domu 
- izrada baze podataka i uključivanje u središnju platformu uzbunjivanja pripadnika 

vatrogasnih postrojbi; 
- nabava usluga i podmirivanje troškova mjesečne naknade mobilnih telefona aktivnog 

članstva; 
- konačna implementacija informacijskog sustava Vatrogasno operativno središte u DVD 

Omiš te njegova nadogradnja za potrebe komunalnih službi i Stožera civilne zaštite Grada 
Omiša uz cjelodnevnu dostupnost operatera. 

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica Grada Omiša, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene  



                 djelatnosti Grada Omiša, Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje  
                 prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša 
Rok provedbe: 01.01. do 31.12.2020.g. 
 
 
1.4.  MJERE U PRAVNIM OSOBAMA  
 

- sve pravne osobe na području Grada Omiša s I. i II. kategorijom ugroženosti od požara 
dužne su provesti mjere zaštite od požara propisane Zakonom, Procjenom ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija Grada Omiša, te Planom zaštite od požara Grada Omiša 

- pravne osobe iz III i IV skupine  ugroženosti od požara dužne su izraditi opće akte i osigurati 
osposobljenog radnika za zaštitu od požara; 

- sve pravne osobe dužne su omogućiti pristup vatrogasnim vozilima kao i vatrogasnom 
zapovjedniku u slučaju intervencije na požarištu. 

Izvršitelji: pravne osobe s područja Grada Omiša 
Rok provedbe: 01.01. do 31.12.2020.g. 
 

- DVD-ovi raspolažu ključevima za pristupanje javnim objektima, te uz pripomoć prometnog 
redara Grada Omiša osiguravaju pristupačnost vatrogasnih vozila i u ugroženom naselju; 

- Vlastiti pogon Grada Omiša dužan je pratiti i održavati postrojenja, opremu i građevinu nove 
Gradske sportske dvorane u Omišu kako bi mogla provoditi funkciju zbrinjavanja evakuiranih 
osoba 

Izvršitelji: Upravni odjel za komunalno-stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša 
                   - Komunalno redarstvo, Prometni redar i Vlastiti pogon Grada Omiša 
Rok provedbe: kontinuirano 
 
- na prostorima koji nisu opskrbljeni odgovarajućom vanjskom i podzemnom hidrantskom 
mrežom potrebno je obavljanje popravaka i dodatne ugradnje u skladu s tehničkim 
mogućnostima, te najkvalitetnije hidrantske točke unijeti u GIS radi lakše, brže i jeftinije upotrebe 
od strane vatrogastva tijekom protupožarnih intervencija. 
Izvršitelji: Vodovod d.o.o. Omiš, Vatrogasna zajednica Grada Omiša, Upravni odjel za  
                   komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša 
Rok provedbe: kontinuirano 
 

- prilikom izrade prostorno planske dokumentacije obratiti pozornost na ostvarivanje mjera iz 
važeće Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Omiša; 

- razmotriti mogućnost iznalaženja najpovoljnijeg prostora za potrebe vatrogastva u 
prostornom planu   

Izvršitelj: Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša    
                  Grada Omiša, izrađivači prostorno-planske dokumentacije 
Rok provedbe: kontinuirano 
 
1.5. VODOOPSKRBA PROSTORA  
 

- projektiranje i provedba sekundarne vodoopskrbne mreže u naseljima Nova Sela, Blato na 
Cetini, Gornji Dolac, Donji Dolac i Trnbusi te magistralnog vodovoda kroz Srijane i Rošca 

Izvršitelj: Hrvatske vode, Vodovod d.o.o. Omiš i Upravni odjel za komunalno stambenu  
                djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša  
Rok provedbe: 01.01. do 31.12.2020.g. 
 

- prirodne pričuve vode prikladne za gašenje požara Vijeća Mjesnih odbora na svom području 
štite od neovlaštenoga korištenja za vrijeme posebno povećane ugroženosti od požara 

Izvršitelj: Vijeća Mjesnih odbora  
Rok provedbe: 01.06.-30.09.2020.g. 
 

- pružatelji javnih usluga u području vodoopskrbe dužni su osigurati odgovarajuće tlakove u 
vodoopskrbnim mrežama i pristup vatrogasnih vozila hidrantskoj mreži, osobito na 
lokacijama vatrogasnih domova u Gatima, Kučićima i Omišu, pogonu distributera vodnih 



usluga te lokacijama korištenim za vodozahvat pri interventnoj opskrbi pitkom vodom zbog 
suše. 

Izvršitelji: Vodovod d.o.o. Omiš,  
Rok provedbe: kontinuirano 
 
1.6. MJERA ZAŠTITE POSEBNO UGROŽENIH GRAĐEVINA I PROSTORA 
 

- subjekti odgovorni za zaštitu posebno ugroženih građevina i prostora definirani Planom 
primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Omiša, dužni su postupati sukladno 
mjerama predviđenim tim Planom. 

Izvršitelji i rokovi iz Plana operativne provedbe Programa Vlade Republike Hrvatske. 
 
1.7.  IZGRADNJA I UREĐENJE PROTUPOŽARNIH PUTOVA I PROSJEKA 
 

- izgradnju i uređenje šumskih prosjeka i putova provoditi u skladu s godišnjim programima 
Hrvatskih šuma i Grada Omiša (nerazvrstane ceste i poljski putovi) 

Izvršitelj: Hrvatske šume i Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora     
                  i zaštitu okoliša Grada Omiša. 
Rok provedbe: 01.01. do 31.12.2020.g. 
 
1.8.  ODLAGALIŠTA OTPADA 
 

- sva odlagališta otpada i dijelovi procesa neškodljivog upravljanja otpadom provoditi 
sukladno pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu od požara kao i Planom 
gospodarenja otpadom Grada Omiša (Sl.gl Grada Omiša  br. 3A/17)  

- kroz projekt izgradnje reciklažnog dvorišta educirati stanovništvo na nove mogućnosti 
neškodljivog odlaganja otpada 

- kroz komunalnu uslugu prikupljanja otpada uspostaviti mobilne pretovarne stanice na 
lokacijama i u vremenu koji  su pogodni u  odnosu na povećane količine otpada u turističkoj 
sezoni odnosno u svezi s udaljenošću drugih oblika prikupljanja otpada. 

Izvršitelj: Peovica d.o.o. i Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i  
                 zaštitu okoliša Grada Omiša-Komunalno redarstvo 
Rok provedbe: 01.01. do 31.12.2020.g. 
 

2. ORGANIZACIJSKE MJERE 
 
2.1. VATROGASNE POSTROJBE 
 

- vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne snage organizirane sukladno Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Omiša te Plana zaštite od požara 
Grada Omiša od 17.travnja 2020. godine. Osobito obratiti pozornost na organiziranje 
vatrogasnih snaga na prostoru Zamosorja u vatrogasnoj točki Srijane; 

- provođenje potrebne aktivnosti i osiguranje sredstva radi dodatnih popuna postrojbi DVD-
ova novim, dobrovoljnim i sezonskim vatrogascima, te osiguravanje uvjeta za pomlađivanje 
vatrogasnog stručnog kadra, sredstvima osiguranim kroz Razdjel 003/Glava 01 Upravni 
odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Program 1020 Organiziranje i provođenje 
zaštite i spašavanja, Tekući projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštiti u 
spašavanje, Pozicija R0230 Financiranje sezonskih vatrogasaca; 

- razmotriti potrebu uvjete i vrijeme za primjenu alternativnog ustroja predviđenog Planom 
zaštite od požara Grada Omiša glede osnivanja i  djelovanja javne vatrogasne postrojbe 
Grada Omiša; 

- osigurati ukupno 33 sezonska vatrogasca, te uskladiti visinu njihovih naknada prema 
odredbama Programa Vlade RH za 2020.g. 

- Vatrogasna zajednica Grada Omiša i DVD-i u sastavu osiguravaju propisani broj 
osposobljenih vatrogasaca.  

Izvršitelji:   Vatrogasna zajednica Grada Omiša, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene 
djelatnosti Grada Omiša. 



Rok provedbe: kontinuirano 
 
2.2.  NORMATIVNI USTROJ ZAŠTITE OD POŽARA 
 

- Procjena rizika za Grad Omiš donesena je na Gradskom vijeću Grada Omiša  13.ožujka 
2018.  

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija donesena na Gradskom vijeću 
Grada Omiša dana 17.travnja 2020.g.  

- Plan zaštite od požara Grada Omiša donesen na Gradskom vijeću Grada Omiša dana 
17.travnja 2020.g.  

- vatrogasne postrojbe su registrirane kao pravne osobe u vidu udruga te su donijele Izvještaj 
o radu za 2019 godinu, kao i Plan rada te financiranja za 2020. godinu što je razmatrano na 
Gradskom vijeću Grada Omiša prilikom donošenja godišnjeg proračuna za 2020.g.; 

- postupanje po nalozima i rješenjima nadležnih upravnih i inspekcijskih tijela provoditi će se  
u 2020. godini; 

- izrada Plana operativne provedbe prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini za Grad Omiš; 

- komunalno redarstvo izvještava o godišnjoj provedbi propisanih mjera Odluke o 
agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Omiša umjesto 
poljoprivrednog redarstva koje nije organizirano kroz Odluku o organizaciji stručnih službi 
Grada Omiša; 

- Komunalno redarstvo donositi će izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada , 
troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog 
otpada na području Grada Omiša u 2020.g.; 

- postupati na temelju Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na 
području Grada Omiša za 2020.g.; 

- donesen je Program javni potreba za HGSS Stanica Split IT Omiš za 2020.g. 
- Vatrogasna zajednica Grada Omiša tijekom 2020. godine evidentira poduzete aktivnosti i 

uočene nedostatke, na temelju kojih sastavlja izvješće za 2020. godinu i Plan rada za 2021. 
godinu. 

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Grada Omiša, Upravna tijela Grada Omiša 
Rok provedbe: 01.01 do 31.12.2020.g. 

 
2.3. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI S CILJEM SMANJIVANJA OPASNOSTI OD 
       NASTANKA ŠIRENJA POŽARA 
 

- izrađivanje Plana dnevnih rasporeda motrilačkih i ophodarskih jedinica na području Grada 
Omiša za protupožarnu sezonu 2020. godinu sa svrhom brzog i učinkovitog otkrivanja i 
gašenja požara na otvorenim prostorima. 

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Grada Omiša,  
Rok provedbe: do 31.05.2020.g. 
 

- pojačavanje ophodnje komunalnog redarstva kroz dvosmjensko dežurstvo te stupanje u 
kontakt s Vatrogasnom zajednicom Grada Omiša,  Hrvatskim šumama i poduzetnicima  
radi izrade evidencije o raspoloživoj  teškoj građevinskoj mehanizaciji za žurnu izradu 
protupožarnih prosjeka i putova. 

Izvršitelj: Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša-  
                 Komunalno redarstvo i Vatrogasna zajednica Grada Omiša 
Rok provedbe: 01.05. do 31.09.2020.g. 
 

- partnerstvo Grada Omiša s HGSS Stanica Split u projektu sanacije divljeg odlagališta Kipa 
u Gatima nastaviti i u 2020. godini. 

Izvršitelji:  HGSS Stanica Split, Čistoća d.o.o. Split, Peovica d.o.o. Omiš, DVD Gata, PEU  
                   Gata, PD Imber i Grad Omiš 
Rok provedbe : tijekom godine. 
 

- ažurirati Plan TOURS  



Izvršitelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša 
Rok provedbe: 31.05.2020.g. 
 

- zaključuje se sporazum za uspostavu nadstandarda za jedan dodatni tim hitne pomoći u 
jedinici ZHM SDŽ u Omišu s pojačanim opsegom od 6.-9. mjeseca 2020.g. čime se može 
izvršavati i izvanredni suport skrbi o pripadnicima vatrogastva u intervencijama;  

- uvedeno je dežurstvo Dječjeg vrtića Omiš za 7.-8. mjesec 2020.g. kako bi se olakšao 
angažman vatrogasaca koji su roditelji predškolske djece;  

- nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog voda i priključivanju sekundarne vodovodne 
mreže u Zamosorju čime se prostor oprema propisanom hidrantskom mrežom i smanjuje 
opseg interventnog prijevoza pitke vode za kućanstva u sušnom razdoblju, a time i 
rasterećenje vatrogasne tehnike i ljudstva; 

- uvodi se socijalna potporna mjera za građane slabijeg imovnog stanja radi besplatnog 
priključenja kućanstva na novoizgrađenu javnu vodovodnu mrežu čime se poboljšava prva 
protupožarna reakcija na okućnicama; 

- distribuirati će se promotivni letak HVZ za građane o potrebi zaštite od požara i pozvati 
članove vijeća mjesnih odbora na posebno požarno ugroženom području Grada Omiša na  
poduzimanje mjera osnovne samozaštite od požara i pripomoći vatrogastvu. 

 
2.4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE 

 
- Grad Omiš osigurava Planom proračuna za 2020.g. sredstva za provedbu djelatnosti zaštite 

od požara na svom području transferom sredstava na račun Vatrogasne zajednice Grada 
Omiša, prema mjesečnim obrazloženim potražnicama. Stavka se realizira kroz Razdjel 
003/Glava 01 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Program 1020 
Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Aktivnost A320001 Financiranje redovne 
djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš, Pozicija R0223 Financiranje vatrogasne zajednice i 
DVD-a. 

- radi efikasnijeg održavanja i financiranja vezanih uz vozila Mercedes Atego i UNIMOG, Grad 
Omiš i Vatrogasna zajednica Grada Omiša će zaključiti ugovor o korištenju vatrogasnih 
vozila  u vlasništvu Grada Omiša. 

- Izvod iz godišnjeg proračuna Grada Omiša po poglavlju organiziranja i provođenja zaštite i 
spašavanja prileži ovom planu i čini njegov sastavni dio. 

 

 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Grada Omiša, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene  
                 djelatnosti Grada Omiša. 
Rok provedbe: 01.01. do 31.12.2020.g. 



 
- u slučaju posebnih potreba uzrokovanih osobito velikom ugrozom od požara 

            stanovništva i materijalnih dobara angažiraju se nadležna tijela iz sustava Civilne zaštite 
Izvršitelj:  Stožer civilne zaštite Grada Omiša, Vatrogasna zajednica Grada Omiša i ostale 
                  operativne i potporne snage civilne zaštite 
Rok provedbe: po potrebi 01.01. do 31.12.2020.g. 
 

- u slučaju šteta na materijalnim dobrima nastalih kao posljedica djelovanja 
prirodne/elementarne nepogode, posebna povjerenstva će provoditi postupak utvrđivanja i 
procjene opsega te podnošenja zahtjeva za proglašenjem nepogode. Procjena šteta će se 
provoditi kroz poseban operativni sustav  Registar šteta nadležnog ministarstva 
poljoprivrede. 

Izvršitelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Povjerenstvo za procjenu šteta   
                 od prirodne nepogode 
Rok provedbe: po potrebi 01.01. do 31.12.2020.g. 
 

- Stožer civilne zaštite Grada Omiša provoditi će potrebne aktivnosti na odgovarajućim 
razinama sukladno svom Planu rada, Poslovniku, Planu pozivanja i drugim odlukama, a u 
suradnji s vatrogasnim snagama i drugim operativnim i potpornim snagama civilne zaštite.  

Izvršitelj:  Stožer civilne zaštite Grada Omiša. 
Rok provedbe: kontinuirano tijekom 2020.g. 
 

- Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Omiša i Radna skupina za praćenje komunalnih 
potreba na području Grada Omiša tijekom  ljetne sezone kontinuirano djeluju. 

Izvršitelji i rok: prema navedenom u tekstu.  
 

3. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Ovaj godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2020. godinu 
objavit će se na službenim internetskim stranicama Grada Omiša na temelju čega će izvršitelji 
postupiti po zadanim obvezama, te do 31. 12. 2020. godine izvijestiti Gradonačelnika Grada 
Omiša o izvršenom. 
 
 
 
 
                                                                                                                         PREDSJEDNIK 
                                                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                                    Zvonko Močić, dr.med. 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
2. Vatrogasna zajednica Grada Omiša 
3. Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Split, 
4. Hrvatska vatrogasna zajednica – Glavni vatrogasni zapovjednik , Zagreb 
5. Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured Split, 
6. Službeni glasnik Grada Omiša + internetska stranica Grada Omiša (www.omis.hr), 
7. Pismohrana /04/.            

 

 

 

 

 

 

http://www.omis.hr/


          REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD OMIŠ 
           GRADONAČELNIK                                                      
 
KLASA: 214-04/20-01/02 
URBROJ: 2155/01-02-20-1 
Omiš, 8.svibnja 2020.g. 

 
 
 

                                  Na  temelju odredbi čl. 13. st.4. Zakona o zaštiti od požara  (Narodne novine br. 92/10), 
odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,  9/10, 2/13, 10/13, 
1/18 I 8/18) i čl.54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada 
Omiša br. 6/09 i 8/18) te zaključaka sa sjednice Stožera civilne zaštite Grada Omiša od 16.ožujka 
2020.g., u predmetu izrade dokumenta sustava zaštite od požara,  gradonačelnik Grada Omiša 
donosi 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

1.  Utvrđuje se i predlaže Gradskom vijeću Grada Omiša na donošenje i razmatranje  Godišnji 
provedbeni plan  unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2020.g.  pod KLASA: 214-
04/20-01/02  URBROJ: 2155/1-01-20-2 u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku. 

 
2.  Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik  
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i Višeslav Pešić, 
Vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Omiša. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                         Ivo Tomasović, dipl.oec.   v.r. 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

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

 
 

  



 
 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

 
Na temelju članka 13. stavak 4. i 5. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), jedinice 
područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti donose godišnji provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. 
Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju 
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze. 
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara županije donosi se uz sudjelovanje nadležne 
policijske uprave i vatrogasne zajednice županije. 
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara može biti dio dugoročnijeg plana unapređenja 
zaštite od požara.  
Ovim Planom propisuju se tehničke i organizacijske mjere koje je potrebno provesti, kako bi se opasnost 
od nastajanja i širenja požara i tehnoloških eksplozija smanjila na najmanju moguću razinu na području 
Županije i Grada Omiša, a sukladno činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni kao i iskustvenim 
spoznajama iz događaja u prethodnom godišnjem razdoblju. 
Sredstva za provedbu ovog akta osiguravaju se u proračunu Grada Omiša u Programu Organiziranje i 
provođenje zaštite i spašavanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


