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          REPUBLIKA HRVATSKA                                                      
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD OMIŠ 
           GRADSKO VIJEĆE                                                                             N  A  C  R  T  
 

KLASA: 810-01/21-01/15 
URBROJ: 2155/01-01-21-3 
Omiš,  *****************2021.g. 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju čl.17.st.1.al.1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15 i 118/18, 
31/20 i 20/21) I čl. 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša broj 4/09, 9/10, 2/13, 
10/13, 1/18, 8/18 i 2/21) na prijedlog gradonačelnika Grada Omiša, Gradsko vijeće Grada Omiša na 
***. sjednici od dana *****************2021.g. donosi 

 
 
 
 

ANALIZU STANJA, PLAN S FINANCIJSKIM PLANOM  
I SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ  

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA OMIŠA  
(2022.g. – 2025.g.) 

 

 
 
UVODNO 

 
Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015, 118/18, 31/20 i 20/21) stupio je na 

snagu dana 1. kolovoza 2015. godine te od dana njegove primjene prestao je važiti niz zakonskih i 
podzakonskih propisa, između ostalog i Zakon o zaštiti i spašavanju iz 2004. godine. 
 

Članak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja 
sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih 
i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih 
razaranja. 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova 
sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se 
međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja opasnosti od katastrofa te zaštite i 
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-
tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav 
civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini uključujući dioništvo s 
građanima radi pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja 
posljedica velike nesreće i katastrofe (članak 5. Zakona). 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog 
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje 
sustava civilne zaštite (članak 16. stavak 1. Zakona). 
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Člankom 17. stavak 1. određuje se da u postupku donošenja proračuna predstavničko tijelo jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, razmatra i usvaja godišnju 
analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Nadalje se 
u stavku 4. određuje da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira 
djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim 
nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite. 
 
 

I. 

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA OMIŠA u 2021.G. 
 
 
OPĆI DIO 
 

Sustav civilne zaštite na području Grada Omiša u 2021. godini temeljio se na sljedećim aktima: 
- Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Omiša od  29.lipnja 2021.g. 
- Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Omiša od 16.rujna 2016.g. čiji je prilog s podacima o 

članovima ažuriran 29.lipnja 2021.g. 
- Izvadak Operativnog plana za evakuaciju i zbrinjavanje turista TOURS za 2021.g. 
- Protokol o načinu komunikacija u slučaju zbrinjavanja životinja 
- Naputak o sigurnosti građana 
- Obavijest o ponašanju građana u slučajevima različitih opasnih situacija 
- Plan operativne provedbe Programa posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH na području 

Grada Omiša u 2021.g. od 30.ožujka 2021.g. 
- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 28.svibnja 2015.g. 

/supsidijarno/ 
- Procjena rizika za Grad Omiš od 23.veljače 2021.g. 
- Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Omiš od 25.ožujka 2021.g. 
- Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Omiša od 30.listopada 

2014.g. čiji je popis pripadnika ažuriran u ožujku 2020.g. 
- Poziv za dragovoljno pristupanje u članstvo postrojbi opće namjene i specijalističke namjene 
- Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće i spasilačke namjene od 26.veljače 2013.g. čiji je popis 

pripadnika privremeno i interno sačinjen od osoblja upravnih tijela Grada Omiša i javnih ustanova čiji je 
osnivač Grad Omiš od 27.listopada 2020.g. 

- Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Omiša 
od 16.ožujka 2017.g. 

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija od 17.travnja 2020.g. 
- Plan zaštite od požara od 17.travnja 2020.g. 
- Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2021.g. od 30.ožujka 2021.g.  
- Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Omiša od 26.ožujka  2021.g. 
- Plan motrenja i ophodnji od 23.veljače 2021.g. 
- Provedbeni naputak za uzbunjivanje stanovništva PUDUZS Split od 14.oćujka 2018.g. 
- Sporazum o partnerstvu sa Splitsko-dalmatinskom županijom u projektu Watter Care 
- Ovlaštenje za pristup i vođenje Registra šteta u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije 
- Rješenje o imenovanju novog saziva Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

od 14.rujna 2021.g. 
- Zaključak o ustrojavanju novog saziva Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Omiša od 26.lipnja 2013.g. 

s podacima o članstvu višekratno ažuriranim 
- Zaključak o uspostavi interventne opskrbe pitkom vodom za sušno razdoblje od 26.lipnja 2019.g. koji 

nije povučen drugim aktom 
- Ugovor o poslovnoj suradnji sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć za uspostavu dodatnog tima u 

2021.g. od 1.travnja 2021.g. 
- Protokol o suradnji na angažiranju pripadnika prometne jedinice mladeži u ljetnoj sezoni 2021.g. sa 

Policijskom upravom SD od 15.ožujka 2021.g. 
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- Zaključak o uspostavi privremene jednostavne spasilačke službe na gradskoj plaži Punta u Omišu od 
27.lipnja 2017.g. i trajno otvoreni poziv od 23.siječnja 2020.g. 

- Sporazum o provedbi preventivnog programa za djecu „Zajedno više možemo“ s Policijskom upravom 
SD od 23.rujna 2021.g. 

- Zaključak o potvrđivanju zapovjednika Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih  postrojbi na 
području Grada Omiša od 19. i 20.svibnja 2021.g. 

- Odluke o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta od 26.listopada 2010.g. 
- Program javnih potreba u djelatnostima HGSS Stanica Split za 2021.g. od  10.prosinca 2020.g. 
- Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Omiša za 2021.g. od 10.prosinca 2020.g. 
- Ugovor o sufinanciranju troškova sezonski raspoređenih policijskih službenika za 2021.g. od 24.lipnja i 

3.studenog 2021.g. 
- Naputak o provedbi mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2021/2022.g. 
- Ugovori o smještaju, održavanju i korištenju opreme ustupljene iz strateških robnih zaliha RH (vrlo 

tajno) iz 2018. i 2021.g. 
 
 
 OPERATIVNE SNAGE 
 
Operativne snage zaštite i spašavanja Grada Omiša sastoje se u ovom trenutku od: 
     -  Stožera civilne zaštite Grada Omiša 
     -  Dobrovoljnih vatrogasnih društava: Gata, Kučiće i Omiš u sastavu Vatrogasne zajednice  
        Grada Omiša 
     -  Gradskog društva Crvenog križa Omiš, 
    -   Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Split, Ispostava Omiš 
    -   Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene – tim za spašavanje iz ruševina lake  
        kategorije na području Grada Omiša 
    -   Postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Grada Omiša 
    -   Povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Omiša 
    -   službi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, 
određenih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području 
Grada Omiša. 
         Stožer civilne zaštite je u tijeku 2021.g. nakon provedenih lokalnih izbora rekonstruiran po 
uvjetima iz novog zakona. Članovi Stožera su tijekom 2021.g. uneseni u popratnu listu članstva i Plan 
pozivanja. U sadašnjem sastavu Stožera još nije provedeno propisano osposobljavanje za dio novih 
članova. Stožer CZ Grada Omiša imao je 2  glavne sjednice i stalna dežurstva zbog aktivnosti na 
mjerama zaštite od proglašene epidemije bolesti COVID-19, sigurnosnoj pripremi turističke sezone te 
provedbe operativnog plana zaštite od požara u užem operativnom sastavu. 
          
           Postupak imenovanja i usuglašavanja s propisima za pripadnike postrojbe opće i specijalističke 
namjene od 33 i 20 članova je u tijeku pred nadležnim tijelima zbog potrebe obnavljanja i dopune 
članstva na što unatoč poduzetom Grad Omiš ne može znatno utjecati. Privremeno i interno je sačinjen 
popis osoba koje će biti angažirane po potrebi u  sastavu tih postrojbi, a u radnom odnosu su u tijelima 
gradske uprave ili javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Omiš. 
           Za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite u naseljima i dijelovima naselja u sastavu 
Grada Omiša određene su osobe po kriteriju članstva u vijećima mjesnih odbora. Predviđeno je 40 
povjerenika i 40 zamjenika povjerenika na temelju rezultata redovnih mjesnih izbora iz svibnja 2018.g. 
Ove osobe provode i poslove koordinatora na mjestu događaja do dolaska vatrogasnih zapovjednika 
ili članova Stožera CZ. 
 
 
AKTIVNOSTI  
 
             Tijekom 2021.g. na području Grada Omiša do dana izrade ovog dokumenta bilo je manje 
prirodnih ugroza stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša u odnosu na ranije godine i za 
koje primjenom kriterija novog propisa nije proglašena elementarna nepogoda. 
 



4 
 

Godinu je ipak najznačajnije obilježila epidemija bolesti COVID-19 koja je bitno utjecala na život 
i rad stanovništva. Situacija  se odvijala u tri vala, početnog s lockdown-om, ljetnim razdobljem 
ublažavanja stanja i jesenskim značajnim povećanjem broja oboljelih i njihovih kontakata. Prema 
službenim podacima za Grad Omiš od početka epidemije utvrđeno je oko 1.000 oboljelih osoba. Manji 
dio je imao potrebu zbrinjavanja u bolnici. Karantena i izolacija je pripremana ali nije realizirana na 
području Grada Omiša. Sve propisane mjere i naloge nadležnih stožera CZ i zavoda za javno zdravstvo 
su provođeni od strane gradskog stožera i  organiziranih snaga CZ u Gradu Omišu. Mjere još traju. 
Komunikacija s građanstvom i institucijama se provodi. U drugom polugodištu nastavne 2020./2021. 
školske godine posebno za  razmatrala organizacija modela nastave u OŠ J.Pupačić Omiš koja zbog 
nedostatka prostornih uvjeta i prikladne organizacije nastavnog procesa nije mogla zadovoljiti zahtjeve 
jednog dijela roditelja. Kroz 2021.g. započeto je cijepljenje protiv koronavirusa te je do dana izrade 
ovog dokumenta s dvije doze procijepljeno 32% građana Grada Omiša. Gradski Stožer civilne zaštite 
s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo SDŽ provelo je od 9.srpnja – 11.studenog 2021.g. pet akcija 
masovnog cijepljenja građana bez najave, a Turistička zajednica Grada Omiša je osigurala uvjete za 
svakodnevno testiranje brzim antigenskim testom građana i gostiju od 1.lipnja – 10.listopada 2021.g. 
na punktu Ribnjak u Omišu. Testiranje na koronavirus u Gradu Omišu, radi rasterećenja punktova 
NZJZ u Splitu, pokušava se organizirati u periodu nakon 15.studenog 2021.g. pa dok takve potrebe 
budu postojale. 
Stožer civilne zaštite Grada Omiša je svakodnevno, bez bilo kakvog zastoja ili propuštanja u 
propisanim obvezama, komunicirao po zahtjevima s pravnim i fizičkim osobama na provedbi propisanih 
epidemioloških mjera. Angažiranjem gradskog Komunalnog redarstva cijelo razmatrano vrijeme vršen 
je terenski nadzor nad primjenom mjera te sastavljan propisani zapisnik koji je redovito dostavljan 
županijskoj službi civilne zaštite. 
 

Tijekom cijele 2021.g. provedena je mjera interventne opskrbe pitkom vodom kućanstava bez 
priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu te je do 30.rujna 2021.g. realiziran prijevoz oko 200 
autocisterni pitke vode uključivo i one prijevoze odobrene posebnom procjenom izvan sušnog 
razdoblja. Mjeru je provodila Vatrogasna zajednica Grada Omiša, Vodovod.d.o.o. Omiš i HVIDR-a 
Omiš. 

U 2021.g. do izrade ovog dokumenta na području Grada Omiša zabilježena su dva zemljotresa 
umjerene snage i bez većih štetnih posljedica. 

 
Projekt izgradnje cestovne obilaznice naselja Omiš probojem tunelskih cijevi angažirao je 

aktivnost Stožera CZ na iznalaženju supstitucije i sigurnosti prometa dionicom ceste D70 zbog tunela 
Komornjak i evakuacijskih puteva  iz tunela Omiška Dinara. Investitor i izvođač su organizirali prijevoz 
građana brodicama na relaciji Omiš-Zakučac, a Grad Omiš je uskladio postojeći red vožnje lokalnog 
javnog prijevoza putnika s nastalom situacijom i organizirao cjelodnevni stalni shuttle prijevoz zaključno 
s 5.srpnja 2021.g. Žurne službe su reorganizirale poslovne procese uspostavom novih punktova i 
mreža radi lakše i brže dostupnosti  njihovih usluga. U jednom slučaju došlo je do vremenskog odmaka 
u propisanom vremenu intervencije hitne medicinske pomoći za jednog pacijenta iz Zakučca. Na dionici 
D70 uz gradilište tunela Komornjak  u nekoliko je navrata došlo do nekontroliranog odrona stijenske 
mase, osobito  opasno 5.studenog 2021.g.  padom na kolnik što ukazuje na potrebnu dodatne zaštite 
te prometne i pješačke komunikacije od upravitelja ceste. Projektna faza nije imala izravnih ugroza po 
život građana. 

 
            Kroz 2021.g. kao i sve godine ranije provođene su preventivne mjere za zaštitu i spašavanje 
kroz: izgradnju komunalne infrastrukture (poglavito vodoopskrba), izvanrednu opskrbu pitkom vodom 
zbog suše, uređenjem javnih prostora i nerazvrstanih i lokalnih cesta, projektiranjem i pristupanjem 
sanaciji opasnih stijena, održavanjem lokalnih prometnih linija, sigurnosti prometa i građana uređenjem 
prostora prikladnih za zbrinjavanje i skrb, veterinarske usluge, djelatnost GD HCK Omiš,  programa 
HGSS Stanica Split, dodatnog tima Hitne medicinske pomoći s dopunskim vozačem, angažiranjem 
jedinica prometne mladeži, očuvanjem prirodne baštine rijeke Cetine, ulaganjem u sigurnost školske 
djece, osiguravano redovno i uredno obavljanje temeljnih djelatnosti javnih komunalnih poduzeća 
osobito na poslovima čistoće od „Peovica“ Omiš  i vodoopskrbe/odvodnje od „Vodovod“ Omiš, 
provođenjem komunalne prevencije u suradnji s policijskom postajom i dr. Od 2013.g. koristi se 
Protokol o postupanju i preporuke  za zaštitu od vrućine Ministarstva zdravlja. Nastupom dužeg sušnog 
ljetnog razdoblja Grad Omiš je osigurao privremeni posjed jedne vatrogasne cisterne iz strateških 
robnih zaliha RH kod DVD Gata na vrijeme do 30.rujna 2023.g. 
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             U 2021.g. u suradnji s Ravnateljstvom za robne zalihe RH zadržani su na skladištenju, čuvanju, 
održavanju i korištenje jedna brodica za spašavanje s trajlerom i vanbrodskim motorom pri DVD Omiš.       
Zbog velikog gubitka opreme i time narušene temeljne sigurnosti građana u zaštiti od požara i drugih 
tehničkih akcidenata nakon požara 11.kolovoza 2018.g., od Ravnateljstva za robne zalihe RH 
pribavljena je na privremeno korištenje jedna vatrogasna cisterna i velika vodena pumpa na 
skladištenju i korištenju u DVD Omiš.  

Vatrogasna zajednica Grada Omiša je dobila novo navalno vatrogasno vozilo iz kontingenta 
državnog projekta jačanja snaga vatrogastva na ugroženim područjima. 

Grad Omiš i Splitsko-dalmatinska županija okončali su zajedničku javnu nabavu i zaključili 
ugovore o financiranju kupnje jednog novog dugog navalnog vatrogasnog vozila čiji je krajnji kupac 
DVD Omiš. Od kolovoza 2020.g. započele su obveze plaćanja dospjelih mjesečnih leasing obroka koji 
su uredno podmirivani tijekom tekuće godine.  

U gradskoj upravi u suradnji s Vatrogasnom zajednicom obavljali su se uredno poslovi na 
servisiranju, registriranju i osiguravanju vatrogasnih vozila u vlasništvu Grada Omiša i Ravnateljstva 
robnih zaliha te godišnje inventarizacije tako zadužene opreme. 
             Kroz razmatrano razdoblje 2021.g. u Gradu Omišu provedeni su još i slijedeći posebni poslovi: 
- proveden inspekcijski nadzor o izvršavanju obveza tijela jedinica lokalne samouprave u sustavu 
civilne zaštite 
- proveden inspekcijski nadzor glede provođenja propisanih mjera zaštite od požara  
- ažuriranje  priloga Operativnog plana za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području SDŽ po  
  Izvodu za Grad Omiš (TOURS obrasci 1-13) za 2021.g. 
- vršeni su transferi za donacije u korist udruga i organizacija od interesa za zaštitu i spašavanje 
- razmatrana potreba za mjerama zaštite i spašavanja u pojedinačnim slučajevima najavljenih loših 
vremenskih prilika 
- objavljena Procjena opasnosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara za Grad 
Omiš s usklađenim podacima i mjerama prema propisanim modelima s opcijom organizacije javne 
vatrogasne postrojbe 
- izrađen, donesen i proveden Operativni plan za provedbu Vladinog programa zaštite od požara za 
2021.g. s planom motrenja 
- izrađen i donesen Godišnji plan razvoja zaštite od požara za 2021.g. 
- registrirana i osigurana vatrogasna vozila u vlasništvu Grada Omiša 
- razmatrana potreba izrade prometnog elaborata radi lakšeg pristupa vatrogasne opreme 
višestambenim objektima u naselju Omiš 
- nastavljeno ugovorno financiranje troškova prijevoza pokojnika na obdukciju s dva realizirana 
slučaja 
- naručena izrada Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda i njegovo donošenje na 
predstavničkom tijelu kao temeljnog dokumenta sustava ublažavanja i otklanjanja posljedica 
prirodnih nepogoda  za područje Grada Omiša u 2022.g. 
- izvršena i dostavljena redovna evidencija pripadnika operativnih snaga CZ za Grad Omiš 
- izrađen plan osposobljavanja i vježbi dionika u sustavu CZ Grada Omiša, 
- usvojeno izvješće o djelovanju Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2020.g. 
- sporazumom sa SDŽ proveden program prometne edukacije učenika osnovnih škola na prometnom 
poligonu Split 
- sudjelovanje u radu međuresorskog tijela za prevenciju kriminaliteta  vezanim uz nasilna ponašanja 
građana u Policijskoj postaji Omiš 
- provođen ugovor o suradnji s MUP-om na projektu Zajedno više možemo 
- provedeno redovito financiranje VZG Omiš, GDHCK Omiš,  HGSS Split, Veterinarske stanice Omiš 
i Hitne medicinske pomoći Omiš. 
- vođena problematika epidemioloških mjera za COVID-19 putem sjednica i dežurstava stožera, 
izrade suglasnosti, obavijesti o postupanju i ograničavanju okupljanja i korištenja javnih objekata, 
nadzora postupanja na lokalitetima i djelatnostima, izvještavanju po hijerarhiji, pomoći građanima i 
institucijama, potporama poduzetništvu, te nabava osobne opreme za pripadnike CZ. 

 
Tijekom 2021.g. Grad Omiš je prema nositeljima zadaća i programa zaštite i spašavanja 

izvršio sve preuzete obveze sukladno donesenim planovima i proračunima.  
U suradnji s Područnim uredom RCZ Split izvršeno je 10 kompleta osobne opreme pripadnicima 
postrojbe opće i specijalističke namjene iz bespovratnih sredstava EU. 
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Program održavanja jednostavne službe zaštite života na vodi za gradsku plažu Punta nije realiziran 
u 2021.g. zbog nedostatka prikladnog osoblja unatoč ponuđenom povećanju visine ugovornih 
naknada za izvršavanje takvih poslova. Planirana sredstva su također neutrošena.  
Planirana sredstva za potrebe HGSS-a su uvećana u odnosu na prethodnu godinu i realizirana kroz 
donacije udruzi. 
Rezervacija sredstava za slučaj žurne pomoći ugroženima od prirodnih nepogoda do izrade ovog 
akta nisu utrošena. 
U 2021.g. MUP RH pristupio je provedbi programa ispomoći lokalnoj Policijskoj postaji s dodatnim 
policijskim službenicima u turističkoj sezoni zbog čega je Grad Omiš preuzeo ugovornu obvezu 
sufinanciranja troškova njihove prehrane. 
U svrhu poboljšanja informiranosti građana i gostiju o poslovima iz nadležnosti MUP-a, Grad Omiš je 
izvršio donaciju financijskih sredstava za nabavu i postavljanje info uređaja u prostorijama Policijske 
postaje Omiš. 
 
Za potrebe izrade Procjene  rizika Splitsko-dalmatinske županije, izvršena je samoprocjena rizika i 
kapaciteta za područje Grada Omiša te dostavljena izrađivaču procjene. 
 
 
SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 
 

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, imaju obvezu uključivanja u 
sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu zaštite 
i spašavanja od požara i Planu djelovanja civilne zaštite na području Grada Omiša. Utvrđeni su i načini 
dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav civilne zaštite. 
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Omiša, 
definirane su pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, a s 
ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravne osobe koje 
obavljaju poslove zaštite i spašavanja (civilne zaštite) djeluju sukladno svojim operativnim planovima.  

Zbog uočenog uznemiravanja gostiju  u naselju Omiš i lokalitetu Radmanove mlinice uslijed 
redovnog mjesečnog ispitivanja sustava sirena za uzbunjivanje u vodotoku rijeke Cetine nadležne 
pravne osobe HEP i Hrvatske vode i dalje provode  mjere  tijekom turističke sezone unatoč zamolbe 
da u to vrijeme sustav nadire bez zvučnih znakova.  

Grad Omiš je sudionik međunarodnog projekta Sigurnost povijesnih gradova. 
U suradnji s Policijskom postajom Omiš organizirana je i djeluje tijekom turističke sezone 

lokalna jedinica prometne mladeži. 
Sa Zavodom za hitnu medicinu SDŽ u 2021.g. ugovoren je dodatni iznos financijske potpore za 

troškove vozača u srpnju i kolovozu, te je nadstandard usluga vanbolničkog hitnog zbrinjavanja uz 
navedeno poboljšanje provođen tijekom cijele godine. 
 
 
VATROGASTVO 
 

S početkom ljetne požarne sezone, a temeljem obaveza koje su proizašle iz Programa Vlade 
Republike Hrvatske u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara donesen je plan operativne 
provedbe Programa za Grad Omiš u 2021.g. Uz njega je donesen i Plan motrenja i ophodnji. 

Sukladno odredbama posebnog zakona Grad Omiš je donio Godišnji plan za unapređenje 
sustava zaštite od požara na području Grada Omiša za 2021.g. 

Plan aktivnog uključivanja svih subjekata u zaštiti od požara za Grad Omiš donesen je za 
2021.g. 

Vatrogasne postrojbe na području Grada Omiša pored gašenja požara i spašavanja ljudi i 
imovine, kontinuirano u okviru svojih nadležnosti provode i preventivne mjere zaštite od požara s ciljem 
smanjenja broja požara i nesreća, odnosno ublažavanja posljedica. 
Na području Grada Omiša djeluju Vatrogasna zajednica Grada Omiša i u njenom sastavu DVD Gata, 
DVD Kučiće i DVD Omiš koje u 2021.g. bilježi 70. obljetnicu osnivanja. 
 Aktivnosti postrojbi u referentnom dijelu 2021.g. su slijedeće:  
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U vatrogasnoj postrojbi kontinuirano se provodi osposobljavanje i uvježbavanje te 
odgovarajuće stručno usavršavanje. 

Financiranje vatrogasnih postrojbi u 2021.g. je teklo u okvirima planiranih rashoda i 
pravodobno u odnosu na potrebe. Proračunski plan financiranja Vatrogasne zajednice Grada Omiša 
sa  s DVD-ima u sastavu za 2021.g. iznosio je ukupno 3.758.000 kn. Tijekom godine, a nakon što je 
HVZ odobrila sufinanciranje za rad sezonskih vatrogasaca angažirano je pored 16 stalnih djelatnika 
još i 33 sezonska vatrogasca čiji je trošak plaća u dijelu obveza Grada Omiša za četiri ljetna mjeseca 
ukupno 528.000 kn. Grad Omiš je osigurao sredstva za nabavu osobne i skupne vatrogasne opreme 
u ukupnom iznosu od 250.000 kn. 

Mjesečni obrok leasinga za novo navalno vozilo u DVD Omiš je 46.059 kn. 
Zbog očekivanog tehničkog napora raspoloživih materijalnih sredstava uvjetovanog 

protupožarnim intervencijama i redovitom provedbom mjere opskrbe kućanstava pitkom vodom u 
ljetnom razdoblju, zatražilo se i dobilo na višegodišnje razdoblje korištenja dvije vatrogasne 
autocisterne iz robnih zaliha RH, a na skladištenju u DVD Gata i DVD Omiš kao i jedna motorna 
pumpa za vodu visokog kapaciteta. Svi strojevi su održavani i namjenski korišteni. 

Vlastitim sredstvima Vatrogasne zajednice Grada Omiša nabavljeno je jedno vatrogasno 
plovilo stacionirano pri DVD Omiš. Brodica je nakon ljeta na uređenju i opremanju na lokalnom 
istezalištu. 

Brodica za spašavanje iz robnih zaliha koja je zadužena pri DVD Omiš je u 2021.g. bila 
locirana na rijeci Cetini u Omišu radi osiguravanja žurnih komunikacija tijekom privremenog 
zatvaranja dionice D70. 

Postojeći sustav vatrogastva na području Grada Omiša je kroz cijelo razmatrano razdoblje 
funkcioniralo uz iskazani visoki moralni i fizički doprinos zajednici.  

Planom djelovanja CZ,  za potrebe potrage Grad Omiš je proveo rashode za prehranu i 
edukaciju jednog potražnog psa u okviru DVD Omiš koje osigurava osobu vodiča i smještaj. 
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            Stalnim praćenjem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz europskih fondova 
utvrđeno je da nedostaju riješeni imovinskopravni odnosi na nekretninama potrebnima za djelovanje 
vatrogastva zbog čega je izostala uspješna aplikacija na domovima u Omišu i Gatima. Izvršena je 
uspješna aplikacija na odgovarajući natječaj za bespovratne potpore putem LAG Adrion za 
opremanje vatrogasnog doma Kučiće u ukupnoj vrijednosti od  250.000 kn. U postupku je zahtjev  
Grada Omiša za ustupanje u vlasništvo nekretnine u kojoj je smješten vatrogasni dom Omiš od 
Ministarstva prostornog uređenja,  graditeljstva i državne imovine kako bi se osigurali odgovarajući 
imovinsko-pravni uvjeti za djelovanje vatrogastva. 
              Grad Omiš, skladno Procjeni rizika u kojoj je utvrđena niska sposobnost sustava civilne 
zaštite, usmjerava sredstva i organizacijske modele prema vatrogastvu kao najorganiziranijoj 
operativnoj  snazi u namjeri da podigne standarde civilne zaštite. 

   Izvješće o radu vatrogasnih postrojbi u 1.-9. 2021.g., plan aktivnosti i financijski plan 
za 2022.g. nalazi se u prilogu ovog akta i čini njegov sastavni dio.  
 
 
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 
 
 Zakonom o HGSS i Zakonom o sustavu civilne zaštite određena je Hrvatska gorska služba 
spašavanja kao pravna osoba u statusu operativnih snaga u okviru sustava civilne zaštite. Hrvatska 
gorska služba spašavanja organizirana je teritorijalno kroz stanice pa tako HGSS Stanica Split sa 
svojom organizacijskom jedinicom u Omišu djeluje na području Grada Omiša prema propisanim 
zadaćama i potrebnom opsegu uvjetovanom događajima u  vremenu i prostoru. HGSS Stanica Split je 
organizirana kao udruga na volonterskoj osnovi. Zbog specifičnosti prostora Grada Omiša i ljudskih 
djelatnosti koje se na njemu provode isti je izrazito zahtjevan u kontekstu zaštite i spašavanja. U tom 
smislu je Grad Omiš već od 2009.g. zaključio Sporazum s HGSS Stanica Split prema kojem se 
osigurava financijske i druge materijalne uvjete za poduzimanje prevencijskih i sanacijskih aktivnosti 
HGSS-a. 
Posebnim zakonom utvrđena je obveza jedinice lokalne samouprave da donosi godišnji program javnih 
potreba u djelatnosti HGSS što je za 2021.g. Grad Omiš i učinio. Ukupan proračunski plan rashoda na 
ovoj stavci u 2021.g. iznosio je 110.000 kn i isti se u potpunosti izvršava, a odnosi se na troškove akcija 
potraga i spašavanja na području Grada Omiša ali i učešća od cca 3% u ukupnim troškovima dežurstva 
i helikopterskog spašavanja Stanice Split. 
Tijekom 2021.g. realizirana je od strane HGSS Stanica Split nabava vozila za potrebe rada članstva s 
područja Grada Omiša te troškovi njegove otplate prelaze i u iduće godine. 
Nastavlja se priprema projekta izgradnje objekta za potrebe HGSS u Omišu sa središtem za obuku 
domaćih i stranih spasitelja. Do tada smještaj organizacijske jedinice u Omišu osiguran je privremeno 
i nedovoljno uvjetno u sklopu montažnog objekta na Punti u Omišu. 
Izvješće o radu HGSS Stanica Split za područje Grada Omiša u 2021.g. nije dostupno do dana izrade 
ovog akta. 

HGSS Stanica Split je izradila plan aktivnosti i financijski plan za 2022.g. koji se nalaze u 
prilogu ovog akta kao njegov sastavni dio. 
 
 
GRADSKO DRUŠTVO HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA OMIŠ 
 
 Zakonom o Hrvatskom crvenom križu i Zakonom o sustavu civilne zaštite gradska društva HCK 
su predviđena kao djelatni segmenti  lokalnih operativnih snaga civilne zaštite. 
Gradsko društvo Hrvatskog crvenog križa Omiš ima sjedište u Gradu Omišu u statusu udruge. 
Prvenstvena uloga organizacije je zbrinjavanje stradalnika i služba traženja. Ista provodi i aktivnosti za 
organiziranje kriznog tima i tima prve pomoći HCK. 
Za djelatnost i programe proračunski plan u 2021.g. iznosio je 200.000,00 kn i uredno je realiziran. 
Grad Omiš je i dalje bio spreman ustupiti dio prostora kojeg je ranije koristila Veterinarska stanica Omiš 
za potrebe GDHCK Omiš zbog mogućeg preseljenja ureda iz zgrade u Ulici Punta 1, u Omišu ali 
Društvo još nije donijelo službeno stajalište. 
 Ovaj segment operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Omiša sudjelovao je pored 
ostalih redovnih aktivnosti i na provedbi mjera i pružanja logističke i materijalne pripomoći osobama  
oboljelima ili pod sumnjom na oboljenje od COVID-19. Za troškove takvih aktivnosti nije terećen 
proračun Grada Omiša.  
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Do dana izrade ovog akta nije dostupno izvješće o radu. 
Plan rada i financijski plan GD HCK Omiš za 2022.g. prileži ovom aktu kao njegov 

sastavni dio. 
 

 
OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE 
GOTOVE SNAGE) 
 
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Omiša 
definirane su, osim pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti i 
pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, osobe čija redovna 
djelatnost nije u području zaštite i spašavanja, ali koje bi sa svojim ljudskim i materijalno-tehničkim 
kapacitetima sudjelovale u aktivnostima zaštite i spašavanja (civilne zaštite). U pravne osobe kojima 
zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost spadaju pravne osobe koje imaju sredstva i stručne timove 
za zaštitu i spašavanje (komunalna društva, veterinarska ambulanta, centar za socijalnu skrb, 
građevinske tvrtke, tvrtke koje imaju posebne strojeve – dizalice, šlepere, plovila i sl.), pravne osobe 
koje pružaju usluge (npr. prijevoznička, trgovačka, usluge smještaja i prehrane i sl.) te udruge građana 
(izviđači, planinari. lovci, ribolovci, nautičari, ronioci…).  
U 2021. godini nije bilo potrebe za angažiranjem ovih pravnih osoba u sustavu civilne zaštite te za njih 
nisu izdvajana izvanredna proračunska sredstva za aktivnosti izravne zaštite i spašavanja.  
Zbog potreba za provođenjem evakuacije građana izvršene su preventivne pripreme s 
autoprijevoznicima i trgovcima. 
Tim pripravnosti hitne medicine u Omišu koji je za razliku od ranijih godina pred turističku sezonu 
pojačan dodatnim vozačem  je po posebnom sporazumu JLS i zavoda za hitnu medicinu izvršio svije 
obveze u 2021.g.  
Pripadnici prometne jedinice mladih pri PP Omiš proveli su aktivnosti tijekom ljeta 2021.g. o trošku 
Grada Omiša koji je uredno podmiren, a kvaliteta njihovog rada je posebno pohvaljena s više razine. 
Prostor za smještaj oboljelih od COVID-19 planiran je u turističkim objektima Brzet i Ribnjak.  
Prostor za smještaj evakuiranih gostiju predviđen je u Gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu. 
 
OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 
 

Sklonišni objekt za javnu namjenu u Četvrti Vrilo u Omišu napušten je od strane osoba i stvari 
ex. Centra za obavješćivanje, te je primopredajnim zapisnikom dana 26.veljače 2006.g. vraćen u 
posjed i skrb Grada Omiša. U javnom skloništu Priko izvršeni su radovi na ispitivanju stanja elektro 
instalacija, atestiranju i projektiranju njihovog popravka putem licenciranih pravnih osoba. Utvrđeno je 
da isti nije primjeren za stalni boravak osoba zbog nedostataka u njegovom građevinskom projektu, 
instalacijama i opremi, te se isti zbog svojih građevinskih karakteristika trenutačno koristi za 
skladištenje razne arhivske građe državnih i lokalnih tijela. Osnovna namjena tog objekta više ne može 
biti na razini javnog skloništa. O dva zakloništa: Vangrad i Smokvica ne vodi se evidencija i 
imovinskopravno su sporni. Drugih službenih skloništa i zakloništa na području Grada Omiša nema. 
         Grad Omiš je u postupku donošenja prostorno planske dokumentacije u više razina, a  koja će 
sadržavati odredbe o sklanjanju stanovništva i planiranju mjera zaštite i spašavanja u prostornom 
planiranju. Kroz postupke donošenja odgovarajuće prostornoplanske dokumentacije pokušava se 
predvidjeti lokaciju za izgradnju glavnog vatrogasnog doma kao centra cjelokupnog sustava zaštite i 
spašavanja Grada Omiša.        
           Kroz 2021.g. ovlaštenik HEP d.d. je u suradnji sa ŽC112 Split svake prve subote u mjesecu 
provodio ispitivanje funkcionalnosti sredstava uzbunjivanja građana. 
                     Edukacija djece u vrtićima i školama provodi se kroz nastavne programe ustanova. 
Troškove provedenih edukacija u školama glede rizika od potresa i u prometu sufinancirao je Grad 
Omiš. Grad Omiš u suradnji s MUP-om provodi preventivni program za mlade Zajedno više možemo.  
Također u suradnji s Povjerenstvom za prometnu sigurnost SDŽ  i osnovnim školama na području 
Grada Omiša provodi se program prometne obuke osnovnoškolaca na prometnom poligonu u Splitu. 
Lokalne udruge (Agape, Prijatelj, PD Imber, PEU Gata, Centar za hagioterapiju, izviđači i dr.) provode 
raznolike projekte sufinancirane iz EU i nacionalnih fondova sa ciljanim skupinama. Pri tome je jedna 
od tema i postupanje s osobama s posebnim potrebama u slučajevima nastupa opasnih događaja. S 
međunarodnom policijskom udrugom IPA Hrvatska sufinancirana je izrada i distribucija dviju bojanki 
za djecu. 
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             Ulaganjem u nabavu  automatskih vanjskih defibrilatora kroz 2018. i 2019.g. pribavljena su 
dva takva uređaja i locirana na najfrekventnijim mjestima pod nadzorom djelatnika Vlastitog pogona 
Grada Omiša / GSD Ribnjak/  odnosno DVD Omiš /Dom/ te su obavljeni redovni servisi na istima od 
strane dobavljača. 
              Sudjelovanjem Grada Omiša u međunarodnom projektu WatterCare osigurava se nadzor nad 
mikrobiološkim stanjem morske obale uz ušće rijeke Cetine, a koji ima sposobnost putem instaliranih 
uređaja  informirati službe o nepovoljnim promjenama za zdravlje ljudi i morskih organizama. 
 
ZAKLJUČAK 
  
 Zbog nepovoljne organizacijske situacije sustava domovinske sigurnosti tijekom posljednjih 
nekoliko godina, novčani iznosi planirani u Smjernicama za organizaciju i sustav civilne zaštite 
realizirani su u smanjenom obimu. 
Ipak, tijekom 2021. godine Grad Omiš je financirao osnovne potrebe u sustavu zaštite i spašavanja 
posebno one koje su provodili Vatrogasna zajednica Grada Omiša, GD HCK Omiš i HGSS Stanica 
Split. Podmirene su obveze preuzete za troškove prometne jedinice mladeži, sigurnosti u školama, 
javnih veterinarskih usluga, interventne opskrbe pitkom vodom, dodatnog tima hitne medicinske 
pomoći i sl.  Zbog epidemije bolesti COVID-19 provedene su potrebne protuepidemijske mjere te 
utrošena potrebna financijska sredstva. 
 
 
 

II. 
 

GODIŠNJI PLAN  RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU GRADA OMIŠA ZA 2022.G. 

 
 

Slijedom prethodne Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Omiša u 2021. 
godini te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Omiša za 
razdoblje 2022.- 2025. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu. 
 

Tijekom 2022. godine potrebno je: 
1.    Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, a osobito: 
- donijeti plan vježbi civilne zaštite u kojem predvidjeti provedbu vježbe zaštite i spašavanja u Omišu s 
glavnim nositeljem Vatrogasna zajednica Grada Omiša i RCZ PU Split; 
- dovršiti evidenciju pripadnika civilne zaštite za područje Grada Omiša radi popune postrojbi civilne 
zaštite Grada Omiša. 
2.    Provoditi osposobljavanje i vježbe postrojbi i snaga civilne zaštite, provoditi popunu postrojbi  novim 
pripadnicima uz propisane uvjete osobne spremnosti. 
3.  Pratiti potrebe radi zaključivanja Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća s 
odgovarajućim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje. 
4.    Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u povećanim iznosima pravnih osoba od posebnog 
interesa za sustav civilne zaštite, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, 
kao i onih kojima zaštita i spašavanje nisu redovna djelatnost, sve zbog stimulacije potrebnih 
kadrovskih potencijala, a prema usvojenom financijskom planu i proračunu Grada Omiša za 2022., 
2023. i 2024. godinu. 
5.    Započeti s evidencijom i rješavanjem imovinskih odnosa za skloništa i zakloništa na području 
Grada Omiša te provoditi tekuće i investicijsko održavanje javnih skloništa privođenjem prostora 
temeljnoj i zamjenskoj funkciji. 
6.   Pratiti i uključivati Grad Omiš u inicijative, projekte i programe na razini Splitsko-dalmatinske 
županije za smanjenje rizika od katastrofa i za sigurnost građana. 
7.    Nastaviti s nabavom osobne opreme pripadnika stožera i postrojbi civilne zaštite Grada Omiša,  
osobne vatrogasne opreme pripadnika vatrogasnih postrojbi Grada Omiša, te materijalno tehničkih 
sredstava za djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Omiša u slučaju katastrofa, 
velikih nesreća i nepovoljnih meteoroloških uvjeta.  
8.     Izraditi planske dokumente u nadležnosti Grada Omiša prema posebnim propisima, a osobito 
Plan operativne provedbe Programa posebnih mjera za zaštitu od požara od interesa za RH, Godišnji 
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plan unapređenja zaštite od požara, Izvješće o provedenom nadzoru nad provedbom agrotehničkih 
mjera, usklađenje plana TOURS, program javnih potreba u djelatnosti HGSS, Plan za prirodne 
nepogode, te Analiza, Plan i Smjernice razvoja sustava civilne zaštite. 
9.   Nastaviti suradnju s Ravnateljstvom za robne zalihe preuzimanjem i skladištenjem opreme 
potrebne za zaštitu i spašavanje Grada Omiša u vidu autocisterni, hidrauličnih uređaja, brodica i 
visokokapacitetnih pumpi za vodu / za njenu primjenu izraditi dodatnu sabirnu šahtu na nižim kotama 
u naselju Omiš/.  
10.  Nastaviti s dva pilot programa: a) uspostavu zajedničkog operativnog centra uz cjelodnevno 
dežurstvo pri DVD Omiš na koje bi se uz postojeću vatrogasnu aplikaciju dogradio i sustav za potrebe 
civilne zaštite općenito kao i za potrebe žurne komunikacije građana sa komunalnim službama; te b) 
pridruživanje operative DVD Kučiće potrebama civilne zaštite kroz skrb o opremi nabavljenoj isključivo 
za poslove civilne zaštite, njeno održavanje i transport.  
11.    Vatrogasna zajednica Grada Omiša je dužna dostaviti Gradu Omišu stručni elaborat s prijedlogom 
lokacije za središnji objekt vatrogastva.  
12.   Obilježiti 70 godina organiziranog javnog vatrogastva na području Grada Omiša. 
13.   Financirati redovnu djelatnost i opremanje Vatrogasne zajednice Grada Omiša i DVD Omiš, 
Kučiće i Gata u njenom sastavu. 
14.  Osigurati i plaćati troškove polovine plaća sezonskih vatrogasaca i druge nužne obveze iz 
posebnog programa zaštite od požara. 
15.    Ustrojiti i angažirati jedinice prometne mladeži. 
16.    Osigurati uvjete za obuku pripadnika postrojbi civilne zaštite. 
17.    Opremati postrojbe civilne zaštite. 
18.    Donijeti Program javnih potreba HGSS. 
19.    Osigurati sredstva za naknade mobiliziranim osobama u sustavu civilne zaštite. 
20.  Provoditi postupke i izvršavati dodjelu odobrenih potpora za ublažavanje šteta nastalih 
djelovanjem prirodnih nepogoda.  
21.     Sudjelovati u organizaciji sezonskog rada dodatnih policijskih službenika.  
22.     Donijeti Plan djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda za Grad Omiš. 
23.    Nastaviti s preventivnom mjerom interventne opskrbe pitkom vodom kućanstava koje nemaju 
pristup javnoj vodoopskrbnoj mreži radi suše. 
24.     Provesti postupak zaključivanja novog ugovora za prijevoz pokojnika na obdukciju.  
25.     Sufinanciranje  organizacije dodatnog tima hitne medicinske pomoći u Omišu. 
26.     Dodjela potpora ambulantama primarne zdravstvene zaštite. 
27.     Sufinancirati troškove javnog veterinarskog nadzora na području Grada Omiša. 
28.     Osiguravati sredstva za djelovanje Gradskog društva HCK Omiš. 
29.     U suradnji s nadležnim tijelima i institucijama provoditi protuepidemiološke mjere za COVID-19 
na području Grada Omiša. 
 
 
 

III. 
 

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU GRADA OMIŠA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE  

 
 

 2022. 2023. 2024. 

UKUPNO 5.553.000,00 5.578.000,00 5.588.000,00 

Organiziranje i provođenje zaštite 
 i spašavanja 

5.048.000,00 5.073.000,00 5.083.000,00 

Financiranje redovne djelatnosti 
vatrogasne zajednice Omiš 

3.755.000,00 3.755.000,00 3.755.000,00 

Financiranje vatrogasne zajednice i 
DVD-a 

3.080.000,00 3.080.000,00 3.080.000,00 

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

600.000,00 600.000,00 600.000,00 
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IV. 
 

SMJERNICE  RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU GRADA OMIŠA U ČETVEROGODIŠNJEM RAZDOBLJU 

 

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/25, 118/18, 31/20, 20/21) (u 
daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, 
planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze 
sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja 
rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 

Građevna dokumentacija za 
vatrogasni dom Omiš 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Donacija za rekonstrukciju 
vatrogasnog doma Kučiće 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Financiranje dodatnih potreba 
zaštite od požara 

778.000,00 778.000,00 778.000,00 

Financiranje sezonskih  vatrogasaca 528.000,00 528.000,00 528.000,00 

Vatrogasna  oprema 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Organiziranje i provođenje mjera za 
zaštitu i spašavanje 

515.000,00 540.000,00 550.000,00 

Izrada procjene opasnosti na 
gradskim kupalištima 

5.000,00 0,00 0,00 

Naknada pripadnicima postrojbi 
civilne zaštite 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Obuka postrojbi civilne zaštite -
intelektualna usluga 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Osobna i skupna oprema civilne 
zaštite 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Izrada dokumenata u području 
sustava sigurnosti ljudi i dobara 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Elementarne nepogode 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Hrvatska gorska služba spašavanja 170.000,00 200.000,00 210.000,00 

Sezonski rad policije 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

Jedinice prometne mladeži 115.000,00 115.000,00 115.000,00 

Opskrba vodom kućanstava izvan 
vodovodne mreže 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Zaštita, očuvanje i unapređenje 
zdravlja 

505.000,00 505.000,00 505.000,00 

Aktivnost ustanova, udruga i 
organizacija 

505.000,00 505.000,00 505.000,00 

Prijevoz pokojnika 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Troškovi priprav. dodatnog tima hitne 
medicinske pomoći u Omišu 220.000,00 220.000,00 220.000,00 

Ambulante primarne zdravstvene 
zaštite 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Djelatnost veterinarske službe 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Redovna djelatnost GD HCK Omiš 
240.000,00 240.000,00 240.000,00 
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Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava razmatraju se i usvajaju svake četiri godine. 
 
           Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih 
važećom Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i 
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih  nositelja  sustava 
zaštite i spašavanja (stožer, vatrogasne postrojbe, pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje koje 
se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti i ostale uključene dionike) donose se 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje od 2022.g. – 
2025.g. 
 

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Omiša za 2021. godinu izrađene 
su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša kojima se, radi 
što kvalitetnijeg razvoja sustava, utvrđuju sve potrebne aktivnosti, zadaće i pravci djelovanja svih 
nositelja sustava civilne zaštite. Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u 
aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u Smjernicama za 
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Omiša kako slijedi.  
 

Gradsko vijeće Grada Omiša će svake godine pri donošenju svog proračuna razmatrati i usvojiti 
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje.  

 
Gradonačelnik će početkom svake godine nakon održane tematske sjednice Stožera civilne 

zaštite donositi operativni plan aktivnosti i plan vježbi civilne zaštite. 
 
 

1.  CIVILNA ZAŠTITA:  
                (stožer, postrojbe, povjerenici, koordinatori na lokaciji  i dr. sposobnosti) 
 
          Prioritetno  primjenjivati  Procjenu ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja, Procjenu rizika i Plan 
civilne zaštite koji su usklađeni prema odredbama Metodologije za izradu dokumenata ZIS. 
          Procjenu rizika i odgovarajuće planove civilne zaštite donijeti u rokovima propisanim Zakonom, 
a do tada primjenjivati prethodno navedene važeće dokumente. 
 

Stožer civilne zaštite Grada Omiša se treba redovito obnavljati u članstvu sukladno provedenim 
lokalnim izborima ili po drugoj potrebi. 

Stožer se u pravilu sastaje najmanje dva puta godišnje, uoči ljetne protupožarne sezone i  
neposredno prije donošenja gradskog proračuna za iduću godinu. Na sjednicama Stožera razmatrat 
će se aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, te 
Analiza stanja sustava civilne zaštite, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, te 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Također, 
pratit će se obučavanje, uvježbavanje i opremanje operativnih snaga civilne zaštite. 
Svake dvije godine na području Grada Omiša se organizira jedna veća vježba u kojoj sudjeluju sve 
veće operativne snage civilne zaštite. Prva od njih planira se za travanj 2022.g. 
U sklopu tih vježbi potrebno je planirati i stožernu vježbu. 
Planiran je nastavak edukacije za potrebe Grada Omiša, koje uz zapovjedni kadar postrojbi civilne 
zaštite pohađaju i članovi Stožera. 
 
 U okviru propisanih i planskim dokumentima utvrđenih obveza Stožer će posebno nadzirati 
radove na projektu sanacije fragmenata stijenske mase, nastavka radova na izgradnji Omiške 
obilaznice na DC8 i D70, izgradnje gradske luke, izgradnje obalne  šetnice, uređenje korita rijeke 
Cetine nizvodno od Radmanovih mlinica, aktiviranje poslovnih zona Gata i Kostanje, uporaba Gradske 
sportske dvorane i ostalih prikladnih javnih objekata i površina, nabave opreme, jačanja kadrovskih 
kapaciteta i dr. značajne projekte Grada Omiša. 
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2.  VATROGASTVO: 
                (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe) 
 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje 
djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se ureduje područje 
vatrogastva (Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara i podzakonski propisi). Na postupanje 
vatrogasnih snaga Grada Omiša primjenjuje se Procjena opasnosti od požara i tehničkih nesreća i 
Plan zaštite od požara koji su doneseni 17.travnja 2020.g. (uz godišnja usklađivanja) do kraja razdoblja 
na kojeg se odnose ove smjernice. 
             
 Svoju spremnost vatrogasne postrojbe osiguravaju provođenjem redovitog uvježbavanja i 
osposobljavanja prema Planu rada, kao i održavanjem tehničke ispravnosti vozila i opreme za 
intervencije. U narednom razdoblju nužno je provoditi različite oblike motiviranja građana za aktivno 
sudjelovanje u vatrogastvu te postojeće i nove pripadnike osposobljavati prema pravilima struke te je 
potrebno raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu zajednicu u svrhu 
povećanja sigurnosti i smanjenju opasnost i rizika od nastanka požara. 
 
            Temeljna zadaća u razvoju vatrogasnih snaga jest projektiranje, izgradnja i opremanje novog 
vatrogasnog doma za DVD Omiš kao matične vatrogasne snage na vatrogasnom području Omiš. 
Pretpostavke tome su prostorno planiranje, imovinsko-pravni odnosi na nekretninama, financijski izvori 
i organizacija službe. 
 

Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove smjernice. 

 
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) u periodu za kojeg se 

donose ove smjernice potrebno je uraditi slijedeće: 
- donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara, 
- izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara, 
- donijeti plan motrilačko -dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti 
otvorenog prostora, 
-  uskladiti Plan zaštite od požara jednom godišnje s novonastalim uvjetima, 
- u cilju održavanja i provjere provedbe preventivnih mjera zaštite od požara održavaju se 
protupožarne vježbe. 
 

Svake godine se u proračunu Grada Omiša osiguravaju sredstva za vatrogasnu djelatnost koja 
se provodi kroz djelovanje Vatrogasne zajednice Grada Omiša, te dobrovoljnih vatrogasnih društva u 
njenom sastavu: DVD Gata, DVD Kučiće i DVD Omiš. 
Sredstva će se utrošiti sukladno Planovima i programu rada za pojedinu godinu (obučavanje, vježbe, 
natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje objekata, voznog parka i opreme). 
Također se iz proračuna financira provedba Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku, što uključuje pripremu za period povećane opasnosti od 
nastajanja i širenja požara na otvorenom prostoru, te za dodatno zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. 
Kapaciteti (ljudski i materijalni) vatrogasnih snaga navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja 
Grada Omiša i potrebno ih je daljnje jačati. 
 
 

3. OPERATIVNE SNAGE  PRAVNIH OSOBA KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ 
REDOVITOJ DJELATNOSTI 

 
 
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split, Ispostava Omiš 
 

Na području Grada Omiša osnovana je HGSS Stanica Split, Ispostava Omiš, a zajednički 
interes Grada Omiša i HGSS Stanica Split  očituje se u sklopljenom Sporazumu o sufinanciranju 
djelatnosti HGSS na području Grada Omiša i godišnjim Programom javnih potreba u području 
djelatnosti HGSS za Grad Omiš. 
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Temeljem navedenog Grad Omiš će za svaku godinu svojim proračunom osiguravati sredstva za 
financiranje aktivnosti HGSS Stanice Split, te će obje ugovorene strane djelovati s namjerom 
prevencije i spašavanja ljudskih života na teško pristupačnom prostoru. 
HGSS Stanica Split će svake godine ponositi Stožeru civilne zaštite Grada Omiša izvješće o 
provedenim aktivnostima te plan rada i financijski plan za naredno razdoblje. 
 
 Grad Omiš svake godine uz donošenje svog proračuna donositi  Program javnih potreba u 
djelatnosti HGSS-a. 
 
 
Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Omiš 
 

Gradsko društvo Hrvatskog crvenog križa Omiš organizira osposobljavanje mještana za njihovu 
samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa 
prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu 
potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja 
sustava zaštite i spašavanja. 
 

     U proračunu Grada Omiša se svake godine za Gradsko društvo Hrvatskog crvenog križa Omiš 
predviđaju sredstva najmanje u visini sukladnoj zakonskoj regulativi.  
 
 

4. POSTROJBE, POVJERENICI I KOORDINATORI  CIVILNE ZAŠTITE 
 
Postrojba civilne zaštite 
 

Grad Omiša će provesti popunu, uvježbavanje i opremanje postrojbi civilne zaštite,  te provesti 
evidencije i praćenje statusa pripadnika postrojbi. 

U Gradu Omišu su sukladno važećoj procjeni i planovima civilne zaštite predviđene dvije 
postrojbe i to a) postrojba opće namjene od 30 pripadnika i b) specijalistička postrojba za spašavanje 
iz ruševina – tim lake kategorije od 20 pripadnika. 

Sastav i struktura postrojbi su utvrđeni Planom zaštite i spašavanja Grada Omiša. 
Prioritetnom zadaćom se smatra popuna postrojbi potrebnim brojem pripadnika prema 

dragovoljnosti i tjelesnoj sposobnosti sukladno posebnim propisima, a u tu svrhu s tijelima državne 
uprave pronaći odgovarajuće modele za angažiranje zainteresiranih osoba. 

Drugi osnovni prioriteti su opremanje osobnom i skupnom opremom, osiguravanje prikladnog 
prostora za rad i skladištenje,  te periodično okupljanje i uvježbavanje pripadnika. 
 
Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite 
 

Sukladno Procjeni ugroženosti, utvrđena je potreba da se u narednom razdoblju rasporedi 
određeni broj povjerenika civilne zaštite za vođenje civilne zaštite prema mjestu stanovanja. 
Gradonačelnik Grada Omiša će imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite iz 
članstva mjesnih odbora nakon svakih provedenih mjesnih izbora s obzirom na to da se isti mogu lako 
i aktivno uključiti u zadaće zaštite i spašavanja u svojim naseljima. 
Povjerenicima će se osigurati prepoznatljive odore prema posebnim propisima. 
 
Voditelji skloništa 
 

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Procjenom rizika i Planom 
zaštite i spašavanja Grada Omiša predviđena je potreba određivanja voditelja skloništa za skloništa 
koja se službeno odrede na području Grada Omiša. 
 
Koordinatori na lokaciji 
 
 Za potrebe određene  intervencije stožera i drugih operativnih snaga civilne zaštite na 
području Grada Omiša, gradonačelnik Grada Omiša i Stožer civilne zaštite Grada Omiša nakon 
procjene potreba i situacije postaviti će koordinatore na lokacijama. 
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5. UDRUGE GRAĐANA 
 

U sustav civilne zaštite svojim ljudskim potencijalom u prevenciji i realizaciji kao stručna 
potpora u ugrozama na području Grada Omiša, te kroz svoje programske aktivnosti mogu biti 
uključene razne udruge, a posebice su to: 
- lovci i ribolovci 
- nautičari, jedriličari, veslači, ronioci 
- planinari, penjači, trkači 
- automobilisti, motociklisti, biciklisti i dr. 
 

U narednom periodu potrebno je sagledati ulogu svih udruga na području Grada Omiša, 
koje se u danom kritičnom trenutku mogu uključiti u sustav civilne zaštite, te s njima uspostaviti 
kvalitetnu suradnju. Od svake udruge značajne za sustav civilne zaštite u slučaju njenog iskazanog 
interesa treba zatražiti razvojne programe i projekte koji se odnose na materijalno, tehničko i kadrovsko 
jačanje udruge u odnosu na sustav civilne zaštite, te na osnovu toga donijeti odluku o sufinanciranju 
djelatnosti udruga u dijelu koji je značajan za jačanje sposobnosti sustava civilne zaštite putem 
propisanog postupka za doniranje neprofitnih organizacija. 
 
 

6. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
 
Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima 
 

U Planovima uređenja prostora definirat će se sve mjere zaštite i spašavanja ljudi sukladno 
Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara, Procjeni rizika  i Procjeni opasnosti od požara 
Grada Omiša  i drugih nadležnih tijela.  Navedene mjere definiraju se s ciljem preventivnog djelovanja 
u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanje većih materijalnih šteta kao posljedica 
prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća. 
 
Edukacija građana 
 

U narednom razdoblju potrebno je sustavno provoditi edukaciju građana ( tiskanje letaka, 
organiziranje predavanja i sl.) za slučaj konkretnih potencijalnih ugroza, te općenito za sustav zaštite. 
Edukacija građana se može provoditi prilikom većih vježbi snaga civilne zaštite u narednom periodu te 
planirati njihovo aktivno sudjelovanje u vježbama. Koristiti sve modele i prigode u organizaciji drugih 
pravnih osoba koje programe edukacije građana provode na području Grada Omiša. 
 
 
Edukacija djece u školama i vrtićima 
 

Vježbe evakuacije u osnovnim školama: „Josip Pupačić“ Omiš, „1.listopada 1942.“ Čišla i 
„Gornja Poljica“ Srijane,  srednjoj školi „Jure Kaštelan“ Omiš, te u Dječjem vrtiću „Omiš“ se provodi 
najmanje svake dvije godine. Vježbe se provode u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Grada Omiša 
i/ili Gradskim društvom Hrvatskog crvenog križa Omiš, HGSS Stanica Split, Planinarskim društvom 
„Imber“ Omiš i Društvom „Naša djeca“ Omiš pri čemu se ujedno provodi edukacija djelatnika i djece. 
 
 
Postupci za osobe s invaliditetom 
 
            U izradi svih dokumenata sustava civilne zaštite, prostornog planiranja i građenja obvezno je 
razmotriti i odrediti rješenja i protokole za zadovoljavanje posebnih potreba osoba s invaliditetom te 
protokole za postupanje s istima u slučaju određenih ugroza. 
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7. OSTALO 
 

      U Gradu Omišu se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te 
izdvajaju sredstva za higijeničarske i veterinarske usluge. 
 
 

8. ZAKLJUČAK 
 

      Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće, no 
potrebno je pratiti vrijeme njihovog važenja te po isteku rokova pristupiti izmjenama postojećih ili 
donošenju novih dokumenata, a kako bi se dokumentacija uskladila sa zakonskom regulativom. 
            Potrebno je uspostaviti kontakte i zaključiti ugovore o poslovnoj suradnji s pravnim osobama 
od interesa za sustav civilne zaštite Grada Omiša čija to nije osnovna djelatnost. 

 Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi, ustanova i drugih 
skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer civilne zaštite. Stoga je primarni cilj u 2022. 
godini osposobiti Stožer za brzo i efektivno djelovanje u kriznim situacijama, a što je i navedeno ovim 
Smjernicama. 

Bitno je i imenovanje povjerenika civilne zaštite, opremanje istih, te njihovo uvježbavanje i 
edukacija, što je također navedeno ovim Smjernicama. 

Postrojbu civilne zaštite potrebno je kvalitetno popuniti pripadnicima, opremiti osnovnim 
osobnim i skupnim sredstvima i jednom godišnje uvježbavati, u skladu s proračunskim sredstvima.  

Problematika organiziranja i provedbe sustava civilne zaštite postala je iznimno složena, 
stručna i ljudski i materijalno zahtjevna. U tom smislu potrebno je jačati financijsku i kadrovsku bazu 
za uspješnu prevenciju i sanaciju velikih nesreća i katastrofa. Zato se predlaže nadležnim tijelima 
državne vlasti dodatno i pozorno razmatranje potrebnih lokalnih potencijala za održavanje sustava 
civilne zaštite i racionaliziranje istog u svrhu njegove bolje i sigurnije učinkovitosti u razvojno slabijim 
ili krizno opasnijim sredinama. U istom kontekstu sadašnju prenormiranost sustava civilne zaštite 
ukloniti i istog učiniti operativno jednostavnim. 
 
 
 
 
                                                                                                                                  PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA 
 

Zvonko Močić, dr.med. 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
2. Stožer civilne zaštite Grada Omiša, 
3. MUP Ravnateljstvo civilne zaštite PU Split, Moliških Hrvata 1, Split, 
4. Službeni glasnik Grada Omiša i www.omis.hr  
5. Pismohrana /04/. 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.omis.hr/


18 
 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA                                                      
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD OMIŠ 
            GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 810-01/21-01/15 
URBROJ: 2155/01-02-21-2 
Omiš,  5.studenog 2021.g. 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 17.st.1.pst.1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 
118/18 I 31/20), članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 4/09, 9/10, 2/13, 
10/13, 1/18 i 8/18) i članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik  Grada 
Omiša br. 6/09 i 2/13), gradonačelnik Grada Omiša dana 5.stuidenog 2021.g. donosi 

 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 

1. Utvrđuje se nacrt teksta Analiza stanja, plan s financijskim planom i smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša (2022.g. – 
2025.g.) te se predlaže Gradskom vijeću Grada Omiša njeno donošenje u obliku i sadržaju 
kakav prileži ovom zaključku pod KLASA: 810-01/21-01/15 URBROJ: 2155/01-01-21-2. 
 

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.  v.r. 
 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

 

1. Gradsko vijeće Grada Omiša, 

2. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 

3. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, 

4. Pismohrana /04/. 
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O b r a z l o ž e n j e 
 
 
Odredbom članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15 i dr.) 
određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose dokumente civilne zaštite. 
Analiza stanja predstavlja polaznu točku za utvrđivanje stanja sustava i njegovih daljnjih potreba. 
Plan razvoja predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz smjernica koji se transponiraju u 
konkretne mjere i aktivnosti s dinamikom njene realizacije za narednu godinu s financijskom 
projekcijom za 3 slijedeće godine. 
Tijekom četverogodišnjeg razdoblja za koje se usvajaju smjernice, na godišnjoj se razini provode 
analize stanja sustava kojima se prati realizacija i usklađuju planovi razvoja sustava do isteka rečenog 
ciklusa. 
Sastavni dio akta zbog svog opsega čine izvješća o radu i plan rada i financijski plan Vatrogasne 
zajednice Grada Omiša, i HGSS Stanica Split koji su dostavljeni uz posebne teme pred predstavničkim 
tijelom (Usvajanje izvješća o radu VZGO, odnosno Program javnih potreba u djelatnosti HGSS) te 
Gradskog društva HCK Omiš. 
Ovaj akt podliježe savjetovanju s javnošću prije donošenja. 
Provedba akta proizvodi financijske učinke na rashodovnoj strani u okviru odobrenih stavki gradskog 
proračuna 
Ovaj akt se objavljuje u Službenom glasniku i web stranicama Grada Omiša. 
 
 
 
 

                                                                                           PREDLAGATELJ 
 

GRADONAČELNIK GRADA OMIŠA 
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