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Na temelju odredbi članka 14. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), 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),  u 
svezi s odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/21-07/502, 
URBROJ: 50301-29/23-22-2, od 20. siječnja 2022.), Gradsko vijeće Grada Omiša na ***. sjednici od 
************2022.g. donosi 
 
 
 

P L A N 

OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

U 2022. GODINI NA PODRUČJU GRADA OMIŠA 
 
 
 

I. OPĆE ODREDNICE 
 

a). 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 2022. godini. 

 
b). Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Grada Omiša (u daljnjem tekstu: Plan) temelji 
se na odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2022.g. kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske pod KLASA:022-03/22-07/502 
URBROJ: 50301-29/23-22-2 od 20.siječnja 2022.g., u dijelu koji se odnosi na područje Grada Omiša 
kao jedinicu lokalne samouprave primjenjiv i obvezujući pod točkama 2., 4., 5b., 6a/b., 7a/c/h.,8a/b/c/e., 
9a, 10b., 11a., 12a/b., 30a., 49a/b., 50a. i 52b. 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.g. Plan se temelji i na odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 
20/18, 115/18 i 98/19) te odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara (Narodne novine br. 30/14). 
Ovaj Plan se temelji i na odredbama Analize, Smjernica i Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada 
Omiša donesenim  na Gradskom vijeću Grada Omiša od 20.prosinca 2021.g. 
 
c). Ovaj Plan je ujedno i dopuna na Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara, te služi i 
kao dopuna na Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara s obzirom da su Procjena 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Omiša i Plan zaštite od požara Grada Omiša 
doneseni  17.travnja 2020.g.  



d). Grad Omiš je za svoje područje izradio i donio Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozije sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Narodne 
novine br. 35/94) i Plan zaštite od požara sukladno Pravilniku o sadržaju plana zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija (Narodne novine br. 35/94), a koji su doneseni na sjednici Gradskog vijeća Grada 
Omiša dana 17.travnja 2020.g. uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Policijske uprave splitsko-
dalmatinske i Vatrogasne zajednice Grada Omiša. Svi dokumenti su dostavljeni odmah po donošenju 
svim vatrogasnim postrojbama Grada Omiša, te Stožeru civilne zaštite Grada Omiša, koji su dužni o 
istima izvijestiti sve nositelje protupožarne zaštite Grada Omiša. Izvornici su pohranjeni u Uredu 
gradonačelnika Grada Omiša i Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.  
 
Grad Omiš je na sjednici Gradskog vijeća od 23.veljače 2021.g. donio Procjenu rizika od katastrofa i 
velikih nesreća za Grad Omiš. 
Gradonačelnik Grada Omiša je 25.ožujka 2021.g. donio Plan djelovanja civilne zaštite. 
 
Analogno i supsidijarno na Grad Omiš se primjenjuju Plan zaštite i spašavanja u slučaju rušenja brane 
Peruča te obrane od poplava, Plan mobilizacije civilne zaštite i Plan pozivanja Stožera civilne zaštite, 
sve u skladu s važećom Procjenom rizika Grada Omiša. Na Grad Omiš se primjenjuje i Plan TOURS za 
žurnu evakuaciju turista u ljetnoj sezoni koji je ažuriran za 2022.g. 
 
Grad Omiš je donio Odluku o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta (Službeni glasnik Grada 
Omiša br. 4/03) i Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik Grada Omiša br. 
10/10), prema kojoj se izrađuje Izvješće o provedenim agrotehničkim mjerama za 2021. godinu.  
 
Grad Omiš je izvršio ažuriranje i prilagodbu popisa članstva Stožera civilne zaštite nakon provedenih 
lokalnih izbora 2021.g. kao i u roku predviđenom novim Zakonom o sustavu civilne zaštite te ažurirao 
popis osoba na dan 11.ožujka 2022.g.  
 
Grad Omiš je uključen u sustav Registra šteta Republike Hrvatske, ima dva ovlaštena operatera za 
pristup službenom software-u kojim se evidentiraju štete od proglašenih prirodnih nepogoda, te ustrojeno 
Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Omiša.  Gradsko vijeće Grada Omiša na 
sjednici od 20.prosinca 2021.g. donijelo je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Omiša  
za 2022. godinu. 

 
Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Omiša za požarnu sezonu 2022.g. donesen je na njegovoj 
sjednici od 11.ožujka 2022.g. 
 
Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Omiša donio je 
gradonačelnik  Grada Omiša 11.ožujka 2022.g.  
 
Utvrđuje se da su kroz odredbe ovog Plana izvršena potrebna usklađenja s novonastalim uvjetima bitnim 
za zaštitu od požara na temelju raščlambi stanja za proteklo jednogodišnje razdoblje po Izvješću o 
ostvarivanju Programa Vatrogasne zajednice Grada Omiša za 2021. godinu  iz Analize stanja sustava 
civilne zaštite Grada Omiša od 20.prosinca 2021.g. i  Zaključka o prihvaćanju izvješća od 20.prosinca 
2021.g. 

 
Donošenjem ovog Plana, Plana zaštite od požara od 2020.g., Odluke o donošenju gradskog proračuna 
za 2022.g. i razmatranjem Plana rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice i DVD-a u njenom 
sastavu za 2022.g. kao i na temelju odgovarajućeg akta Splitsko-dalmatinske županije iz 2022.g. donosi 
se zajedno s ovim Planom i Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2022.g.  
 
e). 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.  

 
 
 
 



II. PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU 
OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA  

 
OSNOVNE ZADAĆE 

1. Djelatnost zaštite od požara i vatrogastvo provode se kontinuirano cijele godine na području svoje 

nadležnosti i za njih Grad Omiš prema posebnim propisima osigurava potrebne uvjete. Djelatnost 

se obavlja prema pravilima struke kroz dobrovoljna vatrogasna društva i lokalnu vatrogasnu 

zajednicu u koju su uključeni. Zajednica i društva su u hijerarhijskom lancu  Hrvatske vatrogasne 

zajednice i Ravnateljstva civilne zaštite. Za potrebe provedbe djelatnosti svake godine se kroz 

izvješća definiraju postignuti rezultati i uočeni problemi te sukladno tome donosi godišnji planovi 

rada s projekcijama za više godina. Dobrovoljna vatrogasna društva Gata, Kučiće i Omiš 

koordinirana putem Vatrogasne zajednice Grada Omiša dužni su nastaviti sa započetim 

godišnjim aktivnostima i iste provoditi prema planu i propisanim obvezama cijelo vrijeme. O bilo 

kakvim okolnostima koje bi priječile normalno odvijanje djelatnosti, vatrogasni zapovjednik 

Vatrogasne zajednice Grada Omiša ili druga od rečenih subjekata ovlaštena osoba dužni su 

izvijestiti gradonačelnika Grada Omiša i druge nadležne institucije. 

2. Za kontakt osobu za koordinaciju i praćenje provedbe mjera i aktivnosti zaštite od požara na 

području Grada Omiša određuje se IVAN KOVO, tajnik Vatrogasne zajednice Grada Omiša, 

tel/fax. 021/862-050, mob. 091 3930043, e-mail: vzg-omisa@email.t-com.hr.  Upravni odjel za 

gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša dostaviti će navedene podatke Ravnateljstvu 

civilne zaštite PU Split i HVZ-Glavnom vatrogasnom zapovjedniku putem Vatrogasne zajednice 

Splitsko-dalmatinske županije odmah nakon donošenja ovog Plana. 

3. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša u suradnji s Vatrogasnom 

zajednicom Grada Omiša dostaviti će do 10. lipnja 2022.g. Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici-

Glavnom vatrogasnom zapovjedniku, Vatrogasnoj zajednici SDŽ i Ravnateljstvu civilne zaštite-

Područni ured Split ovaj Operativni plan kao i izvješće o svim provedenim propisanim i drugim 

aktivnostima za prevenciju od požara. 

4. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i Vatrogasna zajednica Grada 

Omiša sačiniti će objedinjeno izvješće o utrošku sredstava za zaštitu od požara u 2022.g. i o 

planiranim sredstvima za 2023.g. te ga dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici najkasnije do 

16.siječnja 2023.g. Izvješće o sredstvima ima karakter neslužbenog podatka zbog kasnijeg roka 

za godišnji obračun proračuna odnosno financijsko godišnje izvješće neprofitnih organizacija.  

 

OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE 

5. Stožer civilne zaštite Grada Omiša pripremnu sjednicu za požarnu sezonu 2022.g. održao je 

dana 11.ožujka 2022.g.  

Tom prigodom razmotreno je stanje sustava civilne zaštite, financijskog plana, izrađen prijedlog 

ovog operativnog plana,  razmotren prijedlog Plana aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite 

od požara, utvrđeni prostori i lokaliteti za zapovjedna mjesta u slučaju velikih nesreća, donesen  

plan rada Stožera za sezonu, razmotren nacrt Godišnjeg plana unapređenja sustava zaštite od 

požara.  

Predložene planove razmotriti će se u nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i po potrebi 

donijeti najkasnije do 10.travnja 2022.g. 

6. Vatrogasna zajednica Grada Omiša se zadužuje da u suradnji s Vodovod d.o.o. Omiš izvrši 

temeljitu provjeru stanja raspoložive hidrantske mreže na svim vodovodnim trasama, da se 

hidrantski priključci u kvaru poprave te izrade novi priključci na mjestima od vitalnog operativnog 

značaja za zaštitu od požara. Izvješće o radovima, novom stanju mreže i upis priključaka u GIS 

vatrogastva izrađeno je pod brojem 15/2022 od 4.ožujka 2022.g. 

mailto:vzg-omisa@email.t-com.hr


7. Gradsko vijeće Grada Omiša donijelo je  Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 

zemljištu (Službeni glasnik Grada Omiša br. 10/10), te se utvrđuje da ista nema nesukladnosti s 

odredbama novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Komunalno redarstvo je za 2021. godinu 

izradilo izvješće o poduzetim mjerama i aktivnostima s danom 11.ožujka 2022.g. Komunalno 

redarstvo i Vlastiti pogon Grada Omiša će ako to nadležna tijela i njihove mjere dopuste provoditi 

program javnih radova od čega na uređenju javnih površina u funkciji prevencije od požara 

otvorenog prostora do kraja sezone 2022.g., a osobito na način da svi angažirani djelatnici rade 

na otkrivanju i sanaciji divljih odlagališta na području Grada Omiša posebno ugroženima od 

nastanka požara ili njegovog širenja. Grad Omiš putem svog Upravnog odjela za KSD, UP i ZO 

sukladno odredbama Zakona o otpadu vodi nadzor i evidenciju legalnih i nelegalnih deponija. 

Nalazi su referirani u propisanim rokovima predstavničkom tijelu koje razmatra Izvješće o 

lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za 

sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Omiša u 2021.g. 

Grad Omiš također u partnerstvu s „Peovica“ d.o.o. Omiš implementira novi sustav prikupljanja i 

zbrinjavanja otpada kako bi se omogućilo građanima deponiranje u prihvatljivim uvjetima. 

Komunalno redarstvo je na lokacijama Kipa u Gatima i Kava u Omišu postavilo rampe za zabranu 

pristupa vozilima radi nedopuštenog odlaganja otpada te vrši povremeni nadzor nad stanjem 

istih. Donesena je Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na 

području Grada Omiša i uspostava tzv. eko-patrole od radnika Peovice d.o.o. Omiš. 

8. Na području Grada Omiša nema posebno određenih lokacija za trajno  zbrinjavanje otpada nego 

se isto nakon prikupljanja deponira na deponiju Karepovac u Splitu. Radi smanjenja ukupnih 

količina otpada, a osobito onog za koje postoji sustav reciklaže, Grad Omiš je sa komunalnom 

tvrtkom Peovica d.o.o. Omiš pristupio realizaciji programa neškodljivog uklanja otpada. Donesen 

je Plan gospodarenja otpadom i pristupilo se njegovoj primjeni.  Sustav čini reciklažno dvorište u 

Furnaži s kompostanom te tzv. zeleni otoci za prikupljanje razvrstanog otpada raspoređeni u 

naseljima u sastavu Grada Omiša. Poslovi se obavljaju kontinuirano i trajno. Preuzimanje 

papirnate i PVC ambalaže je besplatno i za to su osigurani posebni spremnici. 

9. Grad Omiš je pristupio zaključivanju Sporazuma i realizaciji ustrojavanja prometnih jedinica 

mladeži za 2022.g. čija će zadaća biti regulacija prometa na najfrekventnijim cestama na 

području Grada Omiša, a osobito pored postojećeg prometnog redara Grada Omiša upozoravati 

na nedopušteno parkiranje vozila na vatrogasnim pristupima. Aktivnost prometne jedinice mladih 

Grada Omiša provoditi će se u razdoblju od 15.lipnja – 15.rujna 2022.g., a prometni redar djeluje 

trajno. 

10. Kroz Službene web i Facebook stranice Grada Omiša će se povremeno kroz razdoblje od svibnja 

– listopada i siječnja - travnja svake godine informirati javnost o potrebnim postupanjima u 

prevenciji požara. Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužna je samostalno ili po zahtjevu Grada 

Omiša dostaviti podatke za informiranje javnosti. Posebno se u ovom segmentu za 2022.g. i dalje 

namjerava koristiti dio uspostavljenog sustava Vatrogasnog operativnog središta Omiš putem tel. 

broja 021/863-193 na koji javnost može komunicirati s nositeljima protupožarnih aktivnosti.  

11. Planove motrenja, čuvanja i ophodnje na posebno ugroženim područjima Grada Omiša provoditi 

će Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste Split, Hrvatske šume, 

Hrvatska elektroprivreda i Javna ustanova More i krš prema svojim procjenama. Ostalo posebno 

ugroženo područje Grada Omiša motriti će i ophoditi pripadnici Vatrogasne zajednice Grada 

Omiša prema planovima koji odgovaraju odredbama ovog plana, a na teret sredstava godišnjeg 

proračuna Grada Omiša namijenjenih za djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Omiša. U 

slučaju nedostatnih sredstava radi povećanog opsega poslova, Vatrogasna zajednica Grada 

Omiša dužna je izraditi specifikaciju dodatnih troškova radi podnošenja zahtjeva za financiranje 

od Splitsko-dalmatinske županije. Motrenje, čuvanje i ophodnja kombiniraju se s aktivnostima 

interventnog prijevoza pitke vode građanima Grada Omiša u naseljima koja nemaju pristup javnoj 



vodoopskrbi. Za motrenje i nadzor  koristiti će se uspostavljeni županijski sustav video nadzora 

uz pomoć kamera instaliranima na točci Mošnica i Vidova Gora koje može na svom računalu 

pratiti Vatrogasno operativno središte organizirano u DVD Omiš. 

Posebnu pozornost  trebaju imati vlasnici – korisnici turističkih zemljišta, hotela, kampova, 

izletišta  i sl., pravne osobe s posebnim tehnološkim procesima (Galeb d.d. Omiš, Omial Novi 

d.o.o. Omiš, INA i dr.). 

Motrenje se provodi od 6,00 do 22,00 sata svakog dana od 1.lipnja – 30.rujna 2022.g. 

Pored mjera ophodnje i dojave u cilju provođenja zaštite od požara, uvodi se pojačano dežurstvo 

u vatrogasnim domovima svakodnevno u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine i to: 

- DVD Omiš svakodnevno cjelodnevno dežurstvo s četiri izvršitelja u jutarnjoj smjeni, šest 

izvršitelja u poslijepodnevnoj smjeni i  tri izvršitelja u noćnoj smjeni, 

- DVD Gata svakodnevno cjelodnevno s tri izvršitelja u jutarnjoj smjeni, pet izvršitelja u 

poslijepodnevnoj smjeni i jednim izvršitelja u noćnoj smjeni, 

- DVD Kučiće svakodnevno s tri izvršitelja u jutarnjoj smjeni, četiri izvršitelja u poslijepodnevnoj 

smjeni, te pasivnoj pripravnosti zapovjednog kadra kroz noć.  

 

                     (Pregled šumskog područja po izvodu iz Plana zaštite od požara Grada Omiša:) 

 

 
 

 

12. Grad Omiš je osigurao sredstva i opremu te će putem pripadnika Vatrogasne zajednice Grada 

Omiša provoditi izvidničko-preventivne ophodnje kombinirane s mjerama motrenja, a po 

posebnom dnevnom rasporedu koji uključuje pojačanu frekvenciju u dane osobite opasnosti od 

nastanka i širenja požara. Plan i raspored ophodnji dnevno se sastavlja i provodi te  zapisnici 

polažu u sjedištima DVD Gata, DVD Kučiće i DVD Omiš. Obnašatelji službe dužni su upozoriti 

građane na mjere samozaštite te sukladno svojim javnim ovlastima podnijeti odgovarajuće 

prijave protiv nesavjesnih fizičkih i pravnih osoba.  

     Dojavu podataka o otkrivenim pojavama motrenja, ophodnje i dežurstva vršiti telefonom 
     Županijskom centru 112, te koristiti telefonski broj 193, kao i DVD Omiš 863-193, DVD Gata  
     091 3930050,  DVD Kučiće 091 393 0541 i Policijskoj postaji Omiš na telefon 862-322 ili 192. 



Ova služba se ustrojava i djeluje od 1.lipnja do 30.rujna 2022.g. s mogućnošću produženja roka 

primjene u slučaju nastavka visokih temperatura ili sušnog razdoblja.  Provodi se na osnovnim 

sektorima i to: 

- za sektor Pisak-Omiš putem DVD-Omiš vatrogasnim vozilom i 3 vatrogasca u vremenu od 
14:00 sati do 22:00 sata; 

- za sektor Tugare-Gata- Smovo putem DVD-a Gata vatrogasnim vozilom i najmanje jednim 
vatrogascem u vremenu od 14,00 dati do 22,00 sata; 

- 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 22,00 sata. 

13. Plan motrenja, ophodnje i dojave iz t.12. ovog plana koji je izrađen 4.ožujka 2022.g.  vatrogasni 

zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Omiša dužan je dostaviti gradonačelniku Grada Omiša, 

Splitsko-dalmatinskoj županiji – Uredu župana, Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske 

županije i Ravnateljstvu civilne zaštite PU Split odmah po izradi, a najkasnije do 10.travnja  

2022.g. kao i pravodobno dostavljati na iste subjekte nastale izmjene ili dopune tog plana. 

14. Grad Omiš je svojom Odlukom o donošenju proračuna za 20221.g. (Službeni glasnik Grada 

Omiša br. 10a/21) osigurao sredstva za poslove vatrogastva transferom Vatrogasnoj zajednici 

Grada Omiša u ukupnom iznosu od 4.533.000,00 kn i što je izrazito više od minimalne zakonom 

propisane proporcije. Do 1.ožujka 2022.g. samo za dodatno opremanje i ostale troškove 

pripreme protupožarne sezone izravno je doznačeno korisniku 556.222,23 kn.  

Vatrogasna zajednica Grada Omiša obavezna je zapisnički utvrditi štete na materijalno tehničkim 

sredstvima koje su vatrogasnim snagama služile za obranu od požara te dostaviti uz zahtjev za 

sanaciju nadležnim tijelima što je moguće prije prema trenutku nastanka štete.  

           Na temelju pozitivnih iskustava iz 2020.g.  i 2021.g. požarne sezone Vatrogasna zajednica 

Grada Omiša će zatražiti od Ravnateljstva za robne zalihe daljnje raspolaganje s  dvije 

vatrogasne autocisterne. Iste bi se kao i prethodne godine rasporedile u DVD Gata i u DVD Omiš 

radi supstitucije dijela nerazvijene vodoopskrbne mreže. Na isti način regulirati korištenje 

visokoprotočne vodene pumpe za slučaj velikih intervencija, a sa smještajem u DVD Omiš. Za 

provedbu ove aktivnosti zadužuje se vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Omiša 

i DVD Gata i DVD Omiš koja će biti skladištari ustupljene opreme.  

Do 30.lipnja 2022.g. Vatrogasna zajednica Grada Omiša je dužna nabaviti i opremiti 

osobnim zaštitnim odijelima visoke vatroizdržljivosti interventne vatrogasce u svakom DVD-u u 

sastavu. 

 
AKTIVNOSTI SUBJEKATA 

15. Grad Omiš će preko vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Omiša zatražiti od 
Hrvatskih šuma njene planove trajnog preventivnog djelovanja na izgradnji protupožarnih 
prosjeka s elementima šumskih cesta na području Grada Omiša. U svrhu izrade protupožarnih 
prosjeka ili pristupnih vatrogasnih puteva na šumskom zemljištu, istodobno će se zatražiti popis 
raspoložive teške građevinske mehanizacije Hrvatskih šuma koja će se priključiti onoj pribavljenoj 
po potrebi od strane Grada Omiša. Grad Omiš će angažiranu mehanizaciju na površinama u 
svom vlasništvu i vlasništvu fizičkih osoba plaćati prema uobičajenom normativu za određenu 
vrstu stroja i radova. 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. 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 građevna 
mehanizacija 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.  Praćenje rada i troškova angažirane mehanizacije vršiti će Upravni 
odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša.   Rok za pripremu postupanja je 15.svibnja 2022.g. s 
primjenom  po potrebi. 

              Kao pomoćni /promjenljivi/ podaci o strojevima služi slijedeća tablica:  

 
16. U Plan djelovanja civilne zaštite Grada Omiša unijeti će se popis iz t.16. ovog plana. Popis 

raspoložive mehanizacije dostaviti će se Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije 

putem Vatrogasne zajednice Grada Omiša čim bude poznat. 

NAZIV ADRESA 
ODGOVORNA 

OSOBA 
VRSTA STROJA MOBITEL 

GRADNJA VIR 
PUT STARE DUĆE 

23,DUĆE 
DAMIR PANDŽA 

KOMBINIRKA, 

BAGERI, KAMIONI 

0981785091 

0977039483 

OBRT VITA 
PODKONJEVAČA 

33, GATA 
TONĆI VITAIĆ KAMION S KRANOM 

860-423 

276-408 

DINČIĆ KOP 

STOŽERNOG 

BRIGADIRA ANTE 

ŠAŠKORA 56, 

ČIŠLA 

DINKO DINČIĆ 

BAGERI, KAMION S 

KRANOM, DIZALICA, 

DANPER, VUĆNA 

SLUŽBA 

0915865143 

BOŽE 
KROZ VAROŠ 

43,PODGRAĐE 
BOŽE ŠKARIČIĆ 

BAGERI 

KAMION 

869-151 

0981752296 

OBRT BAJAMIĆ TRNBUSI STANKO BAJAMIĆ 
BAGERI, KAMION, 

BULDOZER 
0922267976 

MALI ZEKIN 

ČETVRT ŽARKA 

DRAŽOJEVIĆA 9 

OMIŠ 

MARKO BRSTILO 
BAGERI, KAMIONI, 

DANPER 
098293157 

BAKOTA ISKOPI 
GOLUBINKA III/7, 

DUĆE 
MARIO BAKOTA MINI BAGER 0958005535 

RODIĆ NEMIRA 9.,OMIŠ BOŽO RODIĆ KAMION S KRANOM 098589659 

ISKOPI BABIN 
SVETOG MIHOVILA 

9, ZVEČANJE 
IVAN MILIČEVIĆ BAGERI, KAMIONI 0959403840 

MARKAM-G 

VUKOVARSKA 150., 

SPLIT 

DONJI DOLAC 

LUKA MARKIĆ UTOVARIVAČ 455-035 

ŠOMY 

COMPANY 

IVAŠNJAK I 6., 

LOKVA 

ROGOZNICA 

MIŠO PERKOVIĆ BAGERI, BULDOZER 0915000903 

R-GRAĐENJE 
KNEZA TRPIMIRA 7, 

TUGARE 
IVAN RADILOVIĆ BAGERI 0912228000 

PEOVICA d.o.o. OMIŠ 
LEONARDO 

LJUBIČIĆ 

KAMION+DIZALICA 

KAMION+KONTEJNER 
862-388 

OBRT POŽURI 
SVETOG MIHOVILA 

9, ZVEČANJE 
NIKOLA MILIČEVIĆ BAGER, KAMION 0959117891 

SIČIĆ d.o.o. OSTRVICA STIPE SIČIĆ BAGER, KAMION 0915394766 

KOVAČEVIĆ 
MOSORSKA 3, 

DUGI RAT 
MATKO KOVAČEVIĆ BAGERI 0915198058 

BULIĆ 
POLJIČKA CESTA 

88, TUGARE 
FRANE BULIĆ BAGER 098347157 

GROM d.o.o. 
ZAKUČAC 10E 

21310 OMIŠ 
MARIN JERČIĆ 

UTOVARIVAČ,  

KAMION S KRANOM 
092000039 

OBRT “MF” 
SV, KATE  12, 

TUGARE 
MARIN PETRIČEVIĆ BAGER KOMBINIRKA 098286164 



17. Zaštićeni krajolik na području Grada Omiša je pod upravom Javne ustanove More i krš. 

Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužna je kontaktirati rečenu ustanovu i s njom dogovoriti 

primjenu plana protupožarne zaštite  kanjona rijeke Cetine. U slučaju da se nađe kako ustanova 

ne provodi svoje obveze, iste će o njenom trošku provesti Vatrogasna zajednica Grada Omiša 

prema svojim mogućnostima uz refundaciju sredstava koju je dužna pravodobno i uredno 

postaviti. Rok za kontakt je 31.svibnja 2022.g. 

18. Grad Omiš će organizirati i financirati troškove poslova na čišćenju od lakozapaljivih tvari prema 

Planu održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 

br. 9/15) i godišnjem programu održavanja istih. Dio koji se odnosi na djelovanje prometa na 

lokalnim, županijskim, državnim i autocestama urediti će Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada 

Omiša s nadležnim upraviteljima. Aktivnost se provodi kontinuirano, a s povećanim opsegom od 

15.lipnja – 15.rujna 2022.g.  

 

PLAN ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA 

19. Grad Omiš u suradnji i pod nadzorom Vatrogasne zajednice Grada Omiša osigurava uvjete za 

opremanje,  osposobljavanje i sezonsko zapošljavanje dodatnih vatrogasaca na bazi mjesečne 

plaće od 8.000,00 kn bruto po vatrogascu. U tu svrhu posebno osigurava 528.000,00 kn za 

naknadu 17 dodatnih – sezonskih vatrogasaca. Broj i visina naknade uskladiti će se s odredbama 

Vladinog programa nakon konzultacija na županijskoj razini. Sredstva će se isplaćivati iz 

gradskog proračuna putem Vatrogasne zajednice Grada Omiša po njenim mjesečnim 

specifikacijama. Angažiranje ovih snaga provoditi će se od 1.lipnja – 30.rujna 2022.g. 

Tako se dodatno raspoređuju sezonski zaposleni vatrogasci na slijedeće punktove: 
- 7 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 

20. Grad Omiš kao primatelj putem Vatrogasne zajednice Grada Omiša osigurava uvjete za smještaj 

i rad dislociranih snaga za slučaj intervencije istih na njegovom području. Za takve potrebe 

sredstva će se osigurati na teret tekuće pričuve proračuna Grada Omiša. 

Lokacije za prihvat i smještaj primljenih dislociranih snaga su:  

− DVD Omiš u Vatrogasnom domu, Ulica prilaz moru 17. u Omišu, 

− DVD Gata u Vatrogasnom domu, Poljička cesta 83., Gata, 
− DVD Kučiće u Vatrogasnom domu, Cesta Franje Josipa 25., Kučiće, 

 

FINANCIRANJE AKTIVNOSTI 

21. Grad Omiš snosi sve financijske troškove nastale u poslovima provedbe posebnih mjera  

zaštite od požara na svom području tijekom 2022.g. Praćenje troškova vrše Upravni odjel za 

gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, Odsjek za proračun i računovodstvo Ureda 

gradonačelnika Grada Omiša i Vatrogasna zajednica Grada Omiša kontinuirano prema 

slijedećem izvodu proračuna Grada Omiša za 2022.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Za financiranje troškova po t.21. ovog plana Grad Omiš u slučaju izvanredne opasnosti od velikog 

požara javnu nabavu provodi prema odredbama čl 131.st.1.t.3. Zakona o javnoj nabavi. Izvršitelj 

zadaće su Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, Upravni odjel za 

komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša, Odsjek za 

proračun i računovodstvo Ureda gradonačelnika Grada Omiša i Vatrogasna zajednica Grada 

Omiša. Rok je po potrebi. 

23. Grad Omiš će prilikom izrade i donošenja plana proračuna za 2023.g. izvršiti razmatranje 

stečenih iskustava iz ovogodišnje požarne sezone, te na temelju istih utvrditi potrebna sredstva. 

Ovdje će se osiguravati sredstva za otplatu novog navalnog dugog vatrogasnog vozila putem 

zajedničke javne nabave sa Splitsko-dalmatinskom županijom u visini potrebnog učešća i 

godišnjeg otplatnog anuiteta po leasingu. Izvršitelji su Odsjek za proračun i računovodstvo Ureda 

gradonačelnika Grada Omiša, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada 

Omiša i Vatrogasna zajednica Grada Omiša za DVD Omiš.  

 

VATROGASNO PODRUČJE OMIŠ 

24. Požarno područje Omiš 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 djelovanja 
utvrđuje se vatrogasna postrojba domaćin koja je u slučaju nastanka požara nositelj sljedećih 
obveza: 
- hitno gašenje požara i obavješćivanje na ŽC 112, Vatrogasno operativno središte (VOS) Split i 
Policijske postaje Omiš (PP) 

- upoznavanje područnog 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 - Gata OJ Gornja Poljica 
DVD - Dugi Rat DVD - Kučiće 

DVD - Gata DVD - Zadvarje 

    Nositelj je onaj na čijem je području požar, a ostali su sudionici do dolaska vatrogasnog  
    zapovjednika ili osobe koju on ovlasti. 
    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 gradskog 
    vatrogasnog zapovjednika. 
    Ako snage i oprema vatrogasnih postrojbi Grada Omiša nisu dostatne, gradski vatrogasni  

Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a 3.080.000,00 

Vatrogasni kamion SDŽ vlasnik DVD Omiš (godišnji leasing 1/4) 600.000,00 

Donacija za rekonstrukciju vatrogasnog doma Kučiće 25.000,00 

Donacija za rekonstrukciju vatrogasnog doma Omiš   50.000,00 

Financiranje sezonskih  vatrogasaca 528.000,00 

Vatrogasna  oprema 250.000,00 



    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 gradski 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. Mreža pristupnih puteva na području Grada Omiša iskazana je izvodom iz Plana zaštite od 
požara Grada Omiša kako slijedi: 

 

 
 

27. Mreža vodoopskrbnih građevina na području Grada Omiša prikazana je izvodom iz Plana 
zaštite od požara Grada Omiša kako slijedi: 
 

 
 

28. U slučaju donesene odluke o evakuaciji gostiju i građana, evakuacija se provodi utvrđenim 
evakuacijskim pravcima prema nastavno izloženom prikazu iz Plana djelovanja CZ. Kod 
požarne ugroze na istočnom priobalju (k.o. Omiš i k.o. Rogoznica) evakuacija područja između 
DC8 i obalne crte provodi se i morskim putem. 

 
 



 
 

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. 

30. U slučaju potrebe za interventnom opskrbom pitkom vodom kućanstava koji nemaju izravan 
pristup javnoj vodoopskrbnoj mreži zbog nastupa izrazito sušnog perioda, gradonačelnik Grada 
Omiša i vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Omiša utvrđuju uvjete i način 
korištenja ljudi i opreme DVD-a u sastavu Vatrogasne zajednice Grada Omiša uz asistenciju 
Udruge HVIDR-a Omiš te javne tvrtke Vodovod d.o.o. Omiš. 

31. Alternativna zapovjedna mjesta su: 
Ured gradonačelnika Grada Omiša, Trg kralja Tomislava 5. u Omišu 
Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša, Četvrt Ž. Dražojevića bb u Omišu. 

32. Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Omiša, te na službenim 
internetskim stranicama Grada Omiša www.omis.hr.  

 
 
 
                                                                                                                   PREDSJEDNIK 
                                                                                                              GRADSKOG VIJEĆA 
 
  
                                                                                                               Zvonko Močić, dr.med.  
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika, 
2. Vatrogasna zajednica Grada Omiša, 
3. Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Hercegovačka 18, Split, 
4. Hrvatska vatrogasna zajednica-Glavni vatrogasni zapovjednik, Selska 90a, Zagreb, 
5. Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, Split, 
6. Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured Split, Moliških Hrvata 1, Split, 
7. Nositelji zadaća — putem VZG 
8. Stožer civilne zaštite Grada Omiša, 
9. Ured gradonačelnika — ovdje 
10. Službeni glasnik Grada Omiša i službena internetska stranica Grada Omiša, www.omis.hr 
11. Pismohrana /04/.  

 

 



PRILOG 1. Plan motrenja: 

 



 

 

 

 

 



PRILOG 2: Izvješće o hidrantskoj mreži 

 



PRILOG 3: Izvješće o agrotehničkim mjerama  

 

 



         REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD OMIŠ 
           GRADONAČELNIK                                                      

 

KLASA:  245-01/22-01/03 

URBROJ: 2181-7-02/1-22-2 

Omiš, 11.ožujka 2022.g. 

 
 
 

                Na  temelju odredbi čl. 14. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), 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, 3/12, 8/18 i 

2/21) u svezi s odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/21-07/502, 

URBROJ.• 50301-29/23-22-2, od 20. siječnja 2022.) i sukladno zaključku sa sjednice Stožera civilne 

zaštite Grada Omiša od 11.ožujka 2022.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 razmatranje i  donošenje Plana operativne 

primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Grada Omiša  pod KLASA: 245-01/22-01/03 

URBROJ: 2181-7-04/1-22-3 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/. 

 

 



Pošiljatelj: Ured VZSDZ Split <vzsdz.ured@gmail.com>  
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Poštovani, 
 
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. siječnja 2022. donijela je Zaključak KLASA: 022-03/21-07/502, 
URBROJ: 50301-29/23-22-2, od 20. siječnja 2022., kojim se donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (dalje u tekstu: Program aktivnosti). 
Ovim Zaključkom je Hrvatska vatrogasna zajednica zadužena za izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i 
usmjeravanje svih aktivnosti iz Programa aktivnosti, a nadležna ministarstva zadužena su izvijestiti druge 
subjekte iz svog djelokruga rada, o donošenju Programa aktivnosti, kao i o njihovim zadaćama. 
Nadalje, u Zaključku Vlade Republike Hrvatske navodi se da će se Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini objavit na mrežnim stranicama Hrvatske 
vatrogasne zajednice, a ne kao do sada objaviti u „Narodnim novinama”. 
Sukladno Zaključku, isti je objavljen i može se preuzeti na mrežnoj stranici Hrvatske vatrogasne zajednice: 
https ://hvz. gov.hr/pro gram-aktivnosti/1788 
Za službenu upotrebu uz navođenje Programa aktivnosti, potrebno je navesti „Program aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike 
Hrvatske, KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ.• 50301-29/23-22-2, od 20. siječnja 2022.)”. 
          Molim Vas da objavljeni Program aktivnosti za 2022. godinu preuzmete sa  službenih stranica HVZ-a te 
sukladno obvezama i rokovima, isti proslijedite svojim nadležnim službama na znanje i daljnje postupanje. 
 
S osobitim poštovanjem, 
 
Županijski vatrogasni zapovjednik  
Ivan Kovačević, dipl.ing. 
mob. 091 383 76 52 
Ured VZSDŽ Split,  
Hercegovačka 18 
21000 - Split 
tel. 021 383 756 
fax. 021 340 921 
e-mail: vzsdz.zapovjednik@gmail.com  
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