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Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli

P o v e l j e

kojom se

Andrija Žižić, 
istaknuti sportaš iznimnih sportskih uspjeha

proglašava

počasnim građaninom Grada Omiša

za promicanje ugleda grada Omiša diljem svijeta 
igranjem za najveće europske klubove i osvajanjem 

Eurolige te za igranje u košarkaškoj reprezentaciji 
Hrvatske s kojom je osvajao srebrnu medalju na 
Europskom prvenstvu U-18 i broncu na Svjetskom 
prvenstvu U-19.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-02-20-23
Omiš, 12. svibnja 2020. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi
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O D L U K U
o dodjeli

P o v e l j e
kojom se

Ivica Križanac, 
istaknuti sportaš iznimnih sportskih uspjeha

proglašava

počasnim građaninom Grada Omiša

za promicanje ugleda grada Omiša diljem svijeta 
igranjem za europske klubove i osvajanjem Kupa 
UEFA i UEFA Superkupa te za igranje u nogome-
tnoj reprezentaciji Hrvatske.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-02-20-25
Omiš, 12. svibnja 2020. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi

O D L U K U
kojom se dodjeljuje

NAGRADA GRADA OMIŠA 
ZA ŽIVOTNO DJELO

za 2019. godinu

prof. emer. Edi Pivčeviću
za rad na opstojnosti identiteta i očuvanja baštine 
Poljica, Omiša i Hrvatske, a posebno za prijevod na 
engleski jezik dva najvažnija dokumenta iz poljičke 
povijesti: Poljičkog statuta i Sumpetarskog kartu-
lara te za izdavanje povijesne sinteze o Poljicima 
pod nazivom Poljička knežija – od srednjovjekovne 
ideje do pada 1807.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-27
Omiš, 12. svibnja 2020. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi

O D L U K U
kojom se dodjeljuje

NAGRADA GRADA OMIŠA 
ZA ŽIVOTNO DJELO

za 2019. godinu
Vladimiru Zemuniku,

dugogodišnjem fotografu i suradniku 
Festivala dalmatinskih klapa Omiš

za doprinos boljitku Festivala dalmatinskih klapa 
Omiš višegodišnjim ustrajnim i samozatajnim ra-
dom, za ukupno svestrano djelovanje u društvenom 
i kulturnom životu Omiša te za doprinose u Do-
movinskom ratu od kojih se posebno ističe izrada 
projekta i sudjelovanje u izradi prvog hrvatskog 
oklopnog transportera.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-29
Omiš, 12. svibnja 2020. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi

O D L U K U
kojom se dodjeljuje

OSOBNA NAGRADA GRADA OMIŠA
za 2019. godinu

pjesniku Mirku Peraku, dipl. iur.
za izdavanje Kamene trilogije posvećene gradu 
Omišu koju čine zbirke poezije: Ko nam je ukra Ka-
menu klupu, Kameno srce Mirabele i Kamena lica 
omiških ulica te za doprinos omiškom pjesništvu.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-31
Omiš, 12. svibnja 2020. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.
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Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi

O D L U K U
kojom se dodjeljuje

OSOBNA NAGRADA GRADA OMIŠA

za 2019. godinu

ravnatelju Centra za kulturu Omiš
Petru Buljeviću, prof.

za predan, ustrajan i vizionarski rad na obogaćiva-
nju kulturnog života Omiša, a posebno za iznimno 
kvalitetnu organizaciju Omiškog ljeta koje je posta-
lo poželjna pozornica za sve renomirane umjetnike 
i umjetničke skupine te za otvaranje potpuno novih 
područja u kulturi grada kao što su: kazalište, balet, 
fi lm i izdavačka djelatnost.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-33
Omiš, 12. svibnja 2020. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine donosi

O D L U K U
kojom se dodjeljuje

SKUPNA NAGRADA GRADA OMIŠA

za 2019. godinu

Kulturno umjetničkoj udruzi “Mosor” Gata
povodom 65. obljetnice djelovanja

za iznimno uspješan rad na očuvanju i promicanju 
bogate kulturne i povijesne baštine te tradicionalnih 
vrijednosti Poljica, Grada Omiša i Republike Hrva-
tske u 65 godina glazbeno-scenskog amaterizma.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-35
Omiš, 12. svibnja 2020. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi

O D L U K U
kojom se dodjeljuje

SKUPNA NAGRADA GRADA OMIŠA

za 2019. godinu

povodom 100. obljetnice djelovanja 
Nogometnom klubu Omiš 

u kojem su stasale generacije djece i mladih koji će 
svaki trenutak proveden u klubu rado pamtiti.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-37
Omiš, 12. svibnja 2020. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi

O D L U K U
kojom se dodjeljuje

PLAKETA GRADA OMIŠA

za 2019. godinu

Terezi Jerić, univ. bacc. rad. techn.

za izniman volonterski rad i doprinos u pružanju 
pomoći i podrške u radu s djecom s teškoćama 
u razvoju i mladim osobama s intelektualnim te-
škoćama.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-39
Omiš, 12. svibnja 2020. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.
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Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi

O D L U K U
kojom se dodjeljuje

PLAKETA GRADA OMIŠA

za 2019. godinu

Anti Amuliću,
predsjedniku KUD-a “Mila Gojsalić”

za očuvanje, promicanje i predstavljanje kulturno- 
povijesne baštine i tradicionalnih vrijednosti Poljica 
i Kostanja, posebno kroz zalaganje za najmlađe te 
za aktivan višegodišnji rad u Mjesnom odboru Ko-
stanje kojim doprinosi kvaliteti življenja u svome 
mjestu, uvijek zastupajući interese općeg dobra.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-41
Omiš, 12. svibnja 2020. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi

O D L U K U
kojom se dodjeljuje

PLAKETA GRADA OMIŠA

za 2019. godinu

pijanistu Lovri Marušiću,
umjetničkom direktoru međunarodnog

festivala komorne glazbe Ostinato
za osnivanje međunarodnog festivala komorne 
glazbe Ostinato koji se pozicionirao u jedan od 
zapaženijih festivala komorne glazbe u Hrvatskoj.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-43
Omiš, 12. svibnja 2020. godine P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi

O D L U K U
kojom se dodjeljuje

PLAKETA GRADA OMIŠA

za 2019. godinu

violončelistici Latici Anić,
umjetničkoj direktorici međunarodnog 

festivala komorne glazbe Ostinato

za osnivanje međunarodnog festivala komorne 
glazbe Ostinato koji se pozicionirao u jedan od 
zapaženijih festivala komorne glazbe u Hrvatskoj.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-45
Omiš, 12. svibnja 2020. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša 
na 28. sjednici, održanoj dana 12. svibnja 2020. 
godine, donosi

O D L U K U
kojom se dodjeljuje

PLAKETA GRADA OMIŠA

za 2019. godinu

Policijskoj postaji Omiš

za iznimno dobre rezultate u radu koji su prido-
nijeli sigurnosti i kvaliteti življenja na području 
grada Omiša.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-49
Omiš, 12. svibnja 2020. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.
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Na temelju odredbi članka 14. Zakona o zaštiti 
od požara (“Narodne novine”, broj 92/10), članka 
30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada 
Omiša”, broj 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18), u 
svezi s odredbama Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2020. godini (“Narodne no-
vine”, broj 3/20), Gradsko vijeće Grada Omiša na 
28. sjednici, od 12. svibnja 2020. godine donosi

P L A N
operativne primjene programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini 

na području Grada Omiša

I. OPĆE ODREDNICE
a) Ovim Planom se utvrđuju osnovne pre-

tpostavke, planiranje i provedba preventivne i 
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, 
uporaba vatrogasnih snaga i opreme, fi nanciranje, 
zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera 
na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja po-
žara na području Grada Omiša u 2020. godini.

b) Plan operativne primjene Programa akti-
vnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini 
na području Grada Omiša (u daljnjem tekstu: Plan) 
temelji se na odredbama Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od inte-
resa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini kojeg 
je donijela Vlada Republike Hrvatske (“Narodne 
novine”, broj 3/20), u dijelu koji se odnosi na 
područje Grada Omiša kao jedinicu lokalne samo-
uprave primjenjiv i obvezujući pod točkama 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 36, 49 i 50. 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. godine. Plan se temelji i na odredbama 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne 
novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) te odredbama 
Pravilnika o zaštiti šuma od požara (“Narodne 
novine”, broj 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 27. studenog 2019. godine.

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. godine.

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”, broj 35/94) i Plan zaštite od 
požara sukladno Pravilniku o sadržaju plana zaštite 
od požara i tehnoloških eksplozija (“Narodne no-
vine”, broj 35/94), a koji su doneseni na sjednici 
Gradskog vijeća Grada Omiša dana 17. travnja 
2020. godine uz prethodno pribavljeno pozitivno 
mišljenje Policijske uprave Splitsko - dalmatinske 
i Vatrogasne zajednice Grada Omiša. Svi doku-
menti 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 gradona-
čelnika Grada Omiša. 

Grad Omiš je na sjednici Gradskog vijeća od 
13. ožujka 2018. godine donio Procjenu rizika od 
katastrofa i velikih nesreća za Grad Omiš.

Gradonačelnik Grada Omiša je 25. listopada 
2018. godine donio Plan zaštite i spašavanja i Plan 
civilne zaštite.

Analogno i supsidijarno na Grad Omiš se pri-
mjenjuju Plan zaštite i spašavanja u slučaju rušenja 
brane Peruća te obrane od poplava, Plan mobiliza-
cije 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 2020. godinu.

Grad Omiš je donio Odluku o mjerama za kori-
štenje poljoprivrednog zemljišta (“Službeni glasnik 
Grada Omiša”, broj 4/03) i Odluku o agrotehničkim 
mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje po-
ljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara 
na poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik 
Grada Omiša”, broj 10/10), prema kojoj se izrađuje 
Izvješće o provedenim agrotehničkim mjerama za 
2019. godinu.

Grad Omiš je izvršio ažuriranje i prilagodbu 
članstva Stožera civilne zaštite nakon provedenih 
lokalnih izbora 2017. godine kao i u roku predvi-
đenom novim Zakonom o sustavu civilne zaštite 
te ažurirao popis osoba na dan 10. ožujka 2020. 
godine.

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 ustro-
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jeno Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda Grada Omiša. Gradsko vijeće Grada 
Omiša na sjednici od 27. studenog 2019. godine 
donijelo je Plan djelovanja u području prirodnih 
nepogoda Grada Omiša za 2020. godinu.

Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Omiša 
za požarnu sezonu 2020. donesen je 16. ožujka 
2020. godine.

Plan aktivnog uključivanja svih subjekata 
zaštite od požara na području Grada Omiša donio 
je Gradonačelnik Grada Omiša 27. travnja 2019. 
godine koji se nastavlja primjenjivati.

Utvrđuje se da su kroz odredbe ovog Plana 
izvršena potrebna usklađenja s novonastalim uvjeti-
ma bitnim za zaštitu od požara temeljem raščlambi 
stanja za proteklo jednogodišnje razdoblje temeljem 
Izvješća o ostvarivanju Programa Vatrogasne zajed-
nice Grada Omiša za 2019. godinu iz Analize stanja 
sustava civilne zaštite Grada Omiša od 27. studenog 
2019. godine i priložen ovom Operativnom planu 
od 27. travnja 2020. godine.

Donošenjem ovog Plana, Plana zaštite od poža-
ra za 2020. godinu, Odluke o donošenju gradskog 
proračuna za 2020. godinu i razmatranjem Plana 
rada i fi nancijskog plana Vatrogasne zajednice i 
DVD-a u njenom sastavu za 2020. godinu kao i 
temeljem odgovarajućeg akta Splitsko-dalmatinske 
županije iz 2018. godinu provodi se Godišnji pro-
vedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2019. 
godinu pod KLASA: 214-04/19-01/01, URBROJ: 
2155/01-01-19-02.

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 ugro-
ženosti 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 podru-
čju 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 vatroga-
snu zajednicu u koju su uključeni. Zajednica i dru-
štva su u hijerarhijskom lancu Hrvatske vatrogasne 
zajednice i Ravnateljstva civilne zaštite. Za potrebe 

provedbe djelatnosti svake godine se kroz izvješća 
defi niraju postignuti rezultati i uočeni problemi 
te sukladno tome donosi godišnji planovi rada s 
projekcijama za više godina. Dobrovoljna vatro-
gasna 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 do 18. svibnja 2020. godine.

3. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene 
djelatnosti Grada Omiša u suradnji s Vatrogasnom 
zajednicom Grada Omiša dostaviti će do 10. li-
pnja 2020. godine Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici 
– Glavnom vatrogasnom zapovjedniku, Vatroga-
snoj 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 2020. 
godini i o planiranim sredstvima za 2021. godinu 
te ga dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici 
najkasnije do 15. siječnja 2021. godine. Izvješće 
o sredstvima ima karakter neslužbenog podatka 
zbog kasnijeg roka za godišnji obračun proračuna 
odnosno fi nancijsko godišnje izvješće neprofi tnih 
organizacija.

OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE
5. Stožer civilne zaštite Grada Omiša pripre-

mnu sjednicu za požarnu sezonu 2020. godine, 
održao je dana 16. ožujka 2020. godine.

Tom prigodom razmotreno je stanje sustava 
civilne zaštite, fi nancijskog plana, izrađen prijedlog 
ovog Operativnog plana, razmotren prijedlog Pla-
na aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od 
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požara, utvrđeni prostori i lokaliteti za zapovjedna 
mjesta u slučaju velikih nesreća, donesen plan rada 
Stožera.

Predložene planove razmotriti će se u nadle-
žnosti predstavničkog i izvršnog tijela i po potrebi 
donijeti najkasnije do 31. svibnja 2020. godine

6. Vatrogasna zajednica Grada Omiša se za-
dužuje da u suradnji s Vodovod d.o.o. Omiš izvrši 
temeljitu provjeru stanja raspoložive hidrantske 
mreže na svim vodovodnim trasama, da se hidra-
ntski priključci u kvaru poprave te izrade novi pri-
ključci na mjestima od vitalnog operativnog značaja 
za zaštitu od požara. Izvješće o radovima, novom 
stanju mreže i upis priključaka u GIS vatrogastva 
izvršiti u roku do 30. lipnja 2020. godine.

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”, broj 
10/10), te se utvrđuje da ista nema nesukladnosti 
s odredbama novog Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu. Komunalno redarstvo je za 2019. godinu 
izradilo izvješće o poduzetim mjerama i aktivno-
stima s danom 6. svibnja 2020. godine koje prileži 
ovom Planu.

Komunalno redarstvo i Vlastiti pogon Grada 
Omiša nastavljaju s provedbom programa javnih ra-
dova od čega na uređenju javnih površina u funkciji 
prevencije od požara otvorenog prostora do kraja 
svibnja 2020. godine, a osobito na način da svi 
angažirani djelatnici rade na otkrivanju i sanaciji 
divljih odlagališta na području Grada Omiša po-
sebno 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 nele-
galnih deponija. Nalazi su referirani u propisanim 
rokovima predstavničkom tijelu koje je prihvatilo 
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog 
otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za 
sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog 
otpada na području Grada Omiša u 2019. godini.

Grad Omiš također u partnerstvu s “Peovica” 
d.o.o. Omiš implementira novi sustav prikupljanja 
i zbrinjavanja otpada kako bi se omogućilo građa-
nima deponiranje u prihvatljivim uvjetima. Komu-
nalno 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. Poslovi 
na čišćenju divljih deponija putem javnih radova 
završavaju u lipnju 2020. godine. Nadzor će se 
provoditi kontinuirano i stalno.

Donesena je Odluka o provedbi posebnih mjera 
sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada 
Omiša za 2020. godinu.

8. Na području Grada Omiša nema posebno 
određenih lokacija za trajno zbrinjavanje otpada 
nego se isto nakon prikupljanja deponira na depo-
niju Karepovac u Splitu. Radi smanjenja ukupnih 
količina otpada, a osobito onog za koje ne postoji 
sustav reciklaže, Grad Omiš je s komunalnom 
tvrtkom Peovica d.o.o. Omiš pristupio realizaciji 
programa neškodljivog uklanjanja otpada. Done-
sen 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 nase-
ljima u sastavu Grada Omiša. Poslovi se obavljaju 
kontinuirano i trajno.

9. Grad Omiš je pristupio zaključivanju Spo-
razuma i realizaciji ustrojavanja prometnih jedi-
nica mladih za 2020. godinu čija će zadaća biti 
regulacija prometa na najfrekventnijim cestama 
na području Grada Omiša, a osobito pored posto-
jećeg 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 2020. godine, a prometni redar 
djeluje trajno.

10. Kroz službene web i Facebook stranice 
Grada Omiša će povremeno kroz razdoblje od 
svibnja - listopada i siječnja - travnja svake godi-
ne 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 2020. godinu i 
dalje namjerava koristiti dio uspostavljenog sustava 
Vatrogasnog operativnog središta Omiš putem tel. 
broja 021/863-193 na koji javnost može komunici-
rati 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 opho-
diti 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 sre-
dstava radi povećanog opsega poslova, Vatrogasna 
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zajednica Grada Omiša dužna je izraditi specifi -
kaciju dodatnih troškova radi podnošenja zahtjeva 
za fi nanciranje od Splitsko-dalmatinske županije. 
Motrenje, čuvanje i ophodnja kombiniraju se s akti-
vnostima interventnog prijevoza pitke vode građa-
nima Grada Omiša u naseljima koja nemaju pristup 
javnoj vodoopskrbi. Za motrenje i nadzor koristiti 
će se uspostavljeni županijski sustav video nadzora 
uz pomoć kamera instaliranim na točci Mošnica 
koja može na svom računalu pratiti Vatrogasno 
operativno središte organizirano u DVD-u 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 sva-
kog dana od 1. lipnja - 30. rujna 2020. godine.

Pored mjera ophodnje i dojave u cilju provođe-
nja zaštite od požara, uvodi se pojačano dežurstvo 
u vatrogasnim domovima svakodnevno u razdoblju 
od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine i to:
– DVD Omiš svakodnevno cjelodnevno dežurstvo 

s četiri izvršitelja u jutarnjoj smjeni, šest izvrši-
telja u popodnevnoj smjeni i tri izvršitelja u 
noćnoj smjeni,

– DVD Gata svakodnevno cjelodnevno s tri izvrši-
telja u jutarnjoj smjeni, pet izvršitelja u popodne-
vnoj smjeni i jednim izvršiteljem u noćnoj smjeni,

– DVD Kučiće svakodnevno s tri izvršitelja u 
jutarnjoj smjeni, četiri izvršitelja u popodnevnoj 
smjeni, te pasivnoj pripravnosti zapovjednog 
kadra kroz noć.

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

sastavlja i provodi te zapisnici polažu u sjedištima 
DVD Gata, DVD Kučiće i DVD Omiš. Obnaša-
telji službe dužni su upozoriti građane na mjere 
samozaštite te sukladno svojim javnim ovlastima 
podnijeti odgovarajuće prijave protiv nesavjesnih 
fi zičkih i pravnih osoba.

Dojavu podataka o otkrivenim pojavama mo-
trenja, ophodnje i dežurstva vršiti telefonom Žu-
panijskom centru 112, te koristiti telefon 193, kao 
i DVD Omiš 863-193, DVD Gata 091 393 0050, 
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 2020. godine s mogućnošću produ-
ženja roka primjene u slučaju nastavka visokih 
temperatura ili sušnog razdoblja. Provodi se na 
osnovnim sektorima i to:
– za sektor Pisak - Omiš putem DVD-a Omiš va-

trogasnim 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 manjim navalnim vozi-
lom i najmanje jednim vatrogascem u vremenu 
od 14:00 sati do 22:00 sata.

13. Plan motrenja i dojave iz točke 12. ovog 
Plana vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice 
Grada Omiša dužan je dostaviti Gradonačelniku 
Grada Omiša, Splitsko-dalmatinskoj županiji – Ure-
du župana, Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalma-
tinske županije i Ravnateljstvu civilne zaštite PU 
Split odmah po izradi, a najkasnije do 18. svibnja 
2020. godine.

14. Grad Omiš je svojom Odlukom o donoše-
nju proračuna za 2020. godinu (“Službeni glasnik 
Grada Omiša”, broj 9/19) osigurao sredstva za po-
slove vatrogastva transferom Vatrogasnoj zajednici 
Grada Omiša u ukupnom iznosu od 3.580.000,00 
kn i što je izrazito više od minimalne zakonom 
propisane proporcije. Do 30. travnja 2020. godine 
samo za dodatno opremanje i ostale troškove pri-
preme protupožarne sezone izravno je doznačeno 
korisniku 393.028,40 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 sana-
ciju nadležnim tijelima što je moguće prije prema 
trenutku nastanka štete.

15. Na temelju pozitivnih iskustava iz 2019. 
godine požarne sezone Vatrogasna zajednica Grada 

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 fre-
kvenciju u dane osobite opasnosti od nastanka i 
širenja požara. Plan i raspored ophodnji dnevno se 
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Omiša će do 30. travnja 2020. godine zatražiti od 
Ministarstva gospodarstva, obrta i poduzetništva 
– Ravnateljstva za robne zalihe ustupanje dvije 
vatrogasne autocisterne. Ista bi se kao i prethodne 
godine rasporedila 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 akti-
vnosti zadužuje se vatrogasni zapovjednik Vatro-
gasne zajednice Grada Omiša i DVD Gata i Omiš 
koja će biti skladištari ustupljene opreme.

AKTIVNOSTI SUBJEKATA
16. Grad Omiš će preko vatrogasnog zapovje-

dnika Vatrogasne zajednice Grada Omiša zatražiti 
od Hrvatskih šuma njene planove trajnog preventi-
vnog djelovanja na izgradnji protupožarnih prosjeka 
s elementima šumskih cesta na području Grada 
Omiša. U svrhu izrade protupožarnih prosjeka ili 
pristupnih vatrogasnih puteva na šumskom zemlji-
štu, 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 fi zičkih osoba plaćati prema uobičajenom 

normativu za određenu vrstu stroja i radova. Vla-
snik 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 zapo-
vjednika 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 fi zičkih 
osoba sa sjedištem ili boravištem na području Gra-
da 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 me-
hanizacije 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 postupanje 
je 18. svibnja 2020. godine.

Kao pomoćni (promjenljivi) podaci o strojevi-
ma služi slijedeća tablica:

Naziv Adresa Odgovorna osoba Vrsta stroja Mobitel
GRADNJA VIR
OBRT VITA
DINČIĆ KOP
BOŽE
OBRT BAJAMIĆ
MALI ZEKIN
BAKOTA ISKOPI
KRIŽANAC TRANSPORT
RODIĆ
ISKOPI BABIN
MARKAM-G
ŠOMY COMPANY
R-GRAĐENJE
PEOVICA d.o.o.
OBRT POŽURI
SIČIĆ d.o.o.
KOVAČEVIĆ
BULIĆ
AGZ d.o.o.
GROM d.o.o.
OBRT “MF”
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17. U plan djelovanja civilne zaštite Grada 
Omiša unijeti će se popis iz točke 16. ovog Plana. 
Popis raspoložive mehanizacije dostaviti će se Va-
trogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije 
čim bude poznat.

18. Zaštićeni krajolik na području Grada Omiša 
je pod upravom Javne ustanove More i krš. Vatro-
gasna zajednica Grada Omiša dužna je kontaktirati 
rečenu ustanovu i s njom dogovoriti primjenu plana 
protupožarne zaštite kanjona rijeke Cetine. U slu-
čaju da se nađe kako ustanova ne provodi svoje 
obveze, iste će o njenom trošku provesti Vatrogasna 
zajednica Grada Omiša prema svojim mogućnosti-
ma. Rok za kontakt je 31. svibnja 2020. godine.

19. 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”, broj 9/15) i godišnjem programu održava-
nja 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 
1. lipnja - 15. rujna 2020. godine.

PLAN ANGAŽIRANJA VATROGASNIH 
SNAGA

20. Grad Omiš u suradnji i pod nadzorom Va-
trogasne zajednice Grada Omiša osigurava uvjete 
za opremanje, osposobljavanje i sezonsko zapošlja-
vanje 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 nje-
nim mjesečnim specifi kacijama. Angažiranje ovih 
snaga provoditi će se od 1. lipnja - 30. rujna 2020. 
godine.

Tako se dodatno raspoređuju sezonski zaposle-
ni vatrogasci na slijedeće punktove:
– 7 sezonskih vatrogasaca u Vatrogasnom domu 

Omiš,
– 4 sezonska vatrogasca u Vatrogasnom Domu 

Gata,
– 2 sezonska vatrogasca na punktu Srijane,
– 4 sezonska vatrogasca u Vatrogasnom domu 

Kučiće.
21. 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 di-
slociranih 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 b.b., Kučiće.

FINANCIRANJE AKTIVNOSTI
22. Grad Omiš snosi sve fi nancijske troško-

ve nastale u poslovima provedbe posebnih mjera 
zaštite od požara na svom području tijekom 2020. 
godine. Praćenje troškova vrše Upravni odjel za 
gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, 
Odsjek za proračun i računovodstvo Ureda gra-
donačelnika Grada Omiša i Vatrogasna zajednica 
Grada Omiša kontinuirano prema slijedećem izvodu 
proračuna Grada Omiša za 2020. godinu.

23. Za fi nanciranje troškova po točki 22. ovog 
Plana Grad Omiš u slučaju izvanredne opasnosti 
od velikog požara javnu nabavu provodi prema 
odredbama članka 131., stavka 1., točke 3. Zako-
na o javnoj nabavi. Izvršitelj zadaće su Upravni 
odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada 
Omiša, Odsjek za proračun i računovodstvo Ureda 
gradonačelnika Grada Omiša i Vatrogasna zajednica 
Grada Omiša. Rok je po potrebi.

24. Grad Omiš će prilikom izrade i donošenja 
plana proračuna za 2021. godinu izvršiti razma-
tranje stečenih iskustava iz ovogodišnje požarne 
sezone, te na temelju istih utvrditi potrebna sre-
dstva. Ovdje će se dodatno osigurati sredstva za 
otplatu novog navalnog vatrogasnog vozila putem 
zajedničke javne nabave sa Splitsko-dalmatinskom 
županijom u visini potrebnog učešća i godišnjeg 
otplatnog anuiteta. Izvršitelji su Odsjek za prora-
čun i računovodstvo Ureda gradonačelnika Grada 
Omiša, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene 
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djelatnosti Grada Omiša i Vatrogasna zajednica 
Grada Omiša.

VATROGASNO PODRUČJE OMIŠ
25. 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 zapovjed-
nika o stanju s mjesta događaja.

26. Za svako požarno područje određuje se 
vatrogasna postrojba (domaćin) nositelj, koja ruko-
vodi 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 sljedi:
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 zapo-
vjednika 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 područnog vatrogasnog 
zapovjednika.

Ako snage i oprema vatrogasnih postrojbi 
Grada Omiša nisu dostatne, područni vatrogasni 
zapovjednik će pozvati ostale vatrogasne postrojbe 
vatrogasnog područja Omiš te o tome izvijestiti 
višu razinu zapovijedanja.

U slučaju nastupa 3. i višeg stupnja ugrože-
nosti od požara područni vatrogasni zapovjednik 
traži dodatne vatrogasne snage i opremu putem 
više razine zapovijedanja, a sukladno Planu inte-
rvencija kod velikih požara otvorenog prostora na 
teritoriju RH.

27. Mreža pristupnih puteva na području Gra-
da Omiša iskazana je izvodom iz Plana zaštite od 
požara Grada Omiša kako slijedi:

28. Mreža vodoopskrbnih građevina na po-
dručju Grada Omiša prikazana je izvodom iz Plana 
zaštite od požara Grada Omiša kako slijedi:

29. 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 ugro-
ze na istočnom priobalju (k.o. Omiš i k.o. Rogo-
znica) evakuacija područja između DC8 i obalne 
crte provodi se i morskim putem.
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30. 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.

31. 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 ko-
rištenja ljudi i opreme DVD-a u sastavu Vatrogasne 
zajednice Grada Omiša uz asistenciju udruge HVI-
DR-a Omiš te javne tvrtke Vodovod d.o.o. Omiš.

32. 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.

33. Ovaj Plan stupa na snagu danom donoše-
nja i objavljuje se u “Službenom glasniku Grada 
Omiša”, te na službenim internetskim stranicama 
Grada Omiša www.omis.hr.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 810-01/20-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-10
Omiš, 12. svibnja 2020. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada 
Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 
9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) u svezi s člankom 
13., stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne 
novine”, broj 92/10), Programa aktivnosti za pro-
vedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (“Narodne 
novine”, broj 3/20) i točke 10.3. Provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara Splitsko-dalmatinske 
županije za 2020. godinu od 9. prosinca 2019. go-
dine, Gradsko vijeće Grada Omiša na 28. sjednici, 
od 12. svibnja 2020. godine, donosi

G O D I Š N J I  P R O V E D B E N I 
P L A N

unapređenja zaštite od požara Grada Omiša 
za 2020. godinu

U cilju postizanja učinkovitije i efi kasnije razi-
ne zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na po-

dručju Grada Omiša, donosi se Godišnji provedbeni 
plan unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 
2020. godinu usklađen s Procjenom ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija Grada Omiša, Pla-
nom zaštite od požara Grada Omiša i Provedbenim 
planom unapređenja zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za 2019. 
godinu.

Ovim Planom propisuju se tehničke i organiza-
cijske mjere koje je potrebno provesti, kako bi se 
opasnost od nastajanja i širenja požara i tehnoloških 
eksplozija i štete od istih smanjili na najmanju mo-
guću razinu na području Grada Omiša, a sukladno 
činjeničnom i procijenjenom stanju i potrebama u 
2020. godini.

Svi subjekti odnosno nositelji koji sudjeluju u 
zaštiti od požara i tehnoloških eksplozija, svatko 
u domeni svoje nadležnosti provesti će sve zako-
nom propisane tehničke i organizacijske mjere s 
ciljem unapređenja zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija. U nastavku se utvrđuju potrebne pose-
bne mjere i aktivnosti iz nadležnosti Grada Omiša:

1. TEHNIČKE MJERE

1.1. Vatrogasna oprema i tehnika
– Osiguravanje sredstava u gradskom proračunu za 

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

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

– dovršetak adaptacije garažnog prostora za vatro-
gasna vozila u vatrogasnom domu DVD-a Gata 
do kraja 2020. godine;

– provedba osobnog osiguranja vatrogasaca i 
osiguranja od automobilske odgovornosti vatro-
gasnih vozila koja su u vlasništvu Grada Omiša 
i onih sredstava po ugovornim obvezama s Ra-
vnateljstvom za robne zalihe RH;

– pregled stanja minimalnih tehničkih sredstava i 
ljudskih resursa dobrovoljnih vatrogasnih dru-
štava uoči protupožarne sezone od strane tijela 
ovlaštenog za nadzor i s obvezom dostave zapi-
snika o pregledu Gradu Omišu;
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– podmirivanje obaveze tekućeg održavanja prosto-
ra Vatrogasne zajednice Grada Omiša i DVD-a 
u sastavu do visine stvarnih potreba;

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

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

– sufi nancirati nabavu rabljenog vatrogasnog vozila 
za potrebe DVD Kučiće radi zamjene dotrajalog 
voznog parka;

– sufi nancirati nabavu brodice za zaštitu od požara, 
spašavanje na moru i ekološku zaštitu u lučicama 
i kupalištima;

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

– po zaprimanju novog navalnog kratkog vozila iz 
kontingenta MUP-a u DVD Omiš, jedno navalno 
dugo vozilo Mercedes Atego iz DVD Omiš pre-
mjestiti u DVD Gata radi poslova na autocesti A1;

– po preuzimanju i započinjanja s korištenjem no-
vog navalnog dugog vozila iz programa zajedni-
čke javne nabave u okviru Splitsko-dalmatinske 
županije jedno navalno vozilo Mercedes iz DVD 
Omiš premjestiti u DVD Kučiće;

– Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužna je 
sukladno ugovorima o kupoprodaji i leasingu no-
vog navalnog vozila iz zajedničke javne nabave 
u okviru SDŽ redovito po primljenim računima 
podnositi potražnice Gradu Omišu za mjesečne 
otplatne anuitete.

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica Grada 
Omiša i DVD u sastavu,

 Upravni odjel za gospoda-
rstvo i društvene djelatnosti 
Grada Omiša, Upravni odjel 
za komunalno stambenu dje-
latnost, uređenje prostora i 
zaštitu okoliša Grada Omiša, 
Ured gradonačelnika Grada 
Omiša

Rok provedbe: kontinuirano 1. siječnja do 
31. prosinca 2020. godine

1.2. Smještaj opreme i tehnike
– osigurati trajni i odgovarajući smještaj vatroga-

snog vozila iz DVD-a u vatrogasnu točku Srijane;
– uređenje prostora u vatrogasnoj točki Srijane;
– za potrebe smještaja dodatne opreme i ljudstva 

iz dislociranih područja smještaj se osigurava u 
vatrogasnim domovima DVD Gata, DVD Kučiće 
i DVD Omiš te drugim prikladnim objektima u 
vlasništvu Grada Omiša;

– produžiti će se garaža DVD-a Gata za cca 1,5 
metar zbog smještaja vatrogasnog vozila;

– u postupku izrade nove prostorno planske do-
kumentacije Grada Omiša razmotriti i ugraditi 
lokaciju za smještaj operative, administracije i 
ljudstva VZG i DVD Omiš.

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica Grada 
Omiša i DVD u sastavu,

 Upravni odjel za komu-
nalno stambenu djelatnost, 
uređenje prostora i zaštitu 
okoliša Grada Omiša, Vijeće 
Mjesnog odbora Srijane, OŠ 
Gornja Poljica Srijane

Rok provedbe: do kraja 2020. godine

1.3. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
– instalacija sustava GPS nadzora vatrogasnih 

vozila na GIS platformu;
– održavanje sustava komunikacija među posadama 

vozila, VOS-a i zapovjedništva radio stanicama, 
mobilnim telefonima te fi ksnim telefonskim lini-
jama u svakom vatrogasnom domu;

– izrada baze podataka i uključivanje u središnju 
platformu uzbunjivanja pripadnika vatrogasnih 
postrojbi;

– nabava usluga i podmirivanje troškova mjesečne 
naknade mobilnih telefona aktivnog članstva;

– konačna implementacija informacijskog sustava 
Vatrogasno operativno središte u DVD Omiš 
te njegova nadogradnja za potrebe komunalnih 
službi i Stožera civilne zaštite Grada Omiša uz 
cjelodnevnu dostupnost operatera.

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica Grada 
Omiša,

 Upravni odjel za gospoda-
rstvo i društvene djelatnosti 
Grada Omiša, Upravni odjel 
za komunalno stambenu dje-
latnost, uređenje prostora i 
zaštitu okoliša Grada Omiša

Rok provedbe: 1. siječnja do 31. prosinca 
2020. godine.
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1.4. Mjere u pravnim osobama
– sve pravne osobe na području Grada Omiša s I. 

i II. kategorijom ugroženosti od požara dužne 
su provesti mjere zaštite od požara propisane 
Zakonom, Procjenom ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija Grada Omiša, te Planom 
zaštite od požara Grada Omiša;

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

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

Izvršitelji: pravne osobe s područja 
Grada Omiša

Rok provedbe: 1. siječnja do 31. prosinca 
2020. godine.

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

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

Izvršitelji: Upravni odjel za komunalno-
stambenu djelatnost, uređenje 
prostora i zaštitu okoliša

 Komunalno redarstvo, Pro-
metni redar i Vlastiti pogon 
Grada Omiša

Rok provedbe: kontinuirano
– na prostorima koji nisu opskrbljeni odgovaraju-
ćom vanjskom i podzemnom hidrantskom mre-
žom potrebno je obavljanje popravaka i dodatne 
ugradnje u skladu s tehničkim mogućnostima, 
te najkvalitetnije hidrantske točke unijeti u GIS 
radi lakše, brže i jeftinije upotrebe od strane 
vatrogastva tijekom protupožarnih intervencija.

Izvršitelji: Vodovod d.o.o. Omiš, Va-
trogasna zajednica Grada 
Omiša,

 Upravni odjel za komunalno 
stambenu djelatnost, uređe-
nje prostora i zaštitu okoliša 
Grada Omiša

Rok provedbe: kontinuirano
– prilikom izrade prostorno planske dokumentacije 

obratiti pozornost na ostvarivanje mjera iz važeće 
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija Grada Omiša;

– razmotriti mogućnost iznalaženja najpovoljnijeg 
prostora za potrebe vatrogastva u prostornom 
planu. 

Izvršitelj: Upravni odjel za komunalno 
stambenu djelatnost, uređe-
nje prostora i zaštitu okoliša 
Grada Omiša, izrađivači 
prostorno-planske dokume-
ntacije

Rok provedbe: kontinuirano

1.5. Vodoopskrba prostora 
– projektiranje i provedba sekundarne vodoop-

skrbne mreže u naseljima Nova Sela, Blato na 
Cetini, Gornji Dolac, Donji Dolac i Trnbusi te 
magistralnog vodovoda kroz Srijane i Rošca;

Izvršitelj: Hrvatske vode, Vodovod 
d.o.o. Omiš i Upravni odjel 
za komunalno stambenu dje-
latnost, uređenje prostora i 
zaštitu okoliša Grada Omiša 

Rok provedbe: 1. siječnja do 31. prosinca 
2020. godine.

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

Izvršitelj: Vijeća Mjesnih odbora
Rok provedbe: 1. lipnja - 30. rujna 2020. 

godine.
– pružatelji javnih usluga u području vodoopskr-

be dužni su osigurati odgovarajuće tlakove u 
vodoopskrbnim mrežama i pristup vatrogasnih 
vozila hidrantskoj mreži, osobito na lokacijama 
vatrogasnih domova u Gatima, Kučićima i Omi-
šu, pogonu distributera vodnih usluga te lokaci-
jama korištenim za vodozahvat pri interventnoj 
opskrbi pitkom vodom zbog suše.

Izvršitelji: Vodovod d.o.o. Omiš 
Rok provedbe: kontinuirano

1.6. Mjera zaštite posebno ugroženih građevina 
i prostora

– subjekti odgovorni za zaštitu posebno ugroženih 
građevina i prostora defi nirani Planom primjene 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hr-
vatsku u 2020. godini na području Grada Omiša, 
dužni su postupati sukladno mjerama predviđe-
nim tim Planom.

Izvršitelji i rokovi  iz Plana operativne provedbe 
Programa Vlade Republike 
Hrvatske.
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1.7. Izgradnja i uređenje protupožarnih putova 
i prosjeka

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

Izvršitelj: Hrvatske šume i Upravni 
odjel za komunalno stambe-
nu djelatnost, uređenje pro-
stora i zaštitu okoliša Grada 
Omiša.

Rok provedbe: 1. siječnja do 31. prosinca 
2020. godine.

1.8. Odlagališta otpada
– sva odlagališta otpada i dijelovi procesa neško-

dljivog upravljanja otpadom provoditi sukladno 
pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu 
od požara kao i Planom gospodarenja otpadom 
Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, 
broj 3A/17);

– kroz projekt izgradnje reciklažnog dvorišta edu-
cirati stanovništvo na nove mogućnosti neško-
dljivog odlaganja otpada;

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

Izvršitelj: Peovica d.o.o. i Upravni odjel 
za komunalno stambenu dje-
latnost, uređenje prostora i 
zaštitu okoliša Grada Omiša 
– Komunalno redarstvo

Rok provedbe: 1. siječnja do 31. prosinca 
2020. godine.

2. ORGANIZACIJSKE MJERE

2.1. Vatrogasne postrojbe
– vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne snage 

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

– provođenje potrebne aktivnosti i osiguranje sre-
dstva radi dodatnih popuna postrojbi DVD-ova 
novim, dobrovoljnim i sezonskim vatrogascima, 
te osiguravanje uvjeta za pomlađivanje vatro-
gasnog stručnog kadra, sredstvima osiguranim 

kroz Razdjel 003/Glava 01 Upravni odjel za 
gospodarstvo i društvene djelatnosti, Program 
1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spaša-
vanja, Tekući projekt T320001 Organiziranje i 
provođenje mjera za zaštitu i spašavanje, Pozicija 
R0230 Financiranje sezonskih vatrogasaca;

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

– osigurati ukupno 33 sezonska vatrogasca, te 
uskladiti visinu njihovih naknada prema odre-
dbama Programa Vlade RH za 2020. godinu,

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

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

Rok provedbe: kontinuirano.

2.2. Normativni ustroj zaštite od požara
– Procjena rizika za Grad Omiš donesena je na 

Gradskom vijeću Grada Omiša 13. ožujka 2018. 
godine;

– Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija donesena na Gradskom vijeću Grada 
Omiša dana 17. travnja 2020. godine;

– Plan zaštite od požara Grada Omiša donesen na 
Gradskom vijeću Grada Omiša dana 17. travnja 
2020. godine;

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

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

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

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



SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA Utorak, 12. svibnja 2020.Strana 16 - Broj 4

– Komunalno redarstvo donositi će izvješća o lo-
kacijama i količinama odbačenog otpada, troško-
vima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje 
i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na 
području Grada Omiša u 2020. godini;

– postupati na temelju Odluke o provedbi pose-
bnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na 
području Grada Omiša za 2020. godinu;

– donesen je Program javni potreba za HGSS Sta-
nica Split IT Omiš za 2020. godinu;

– Vatrogasna zajednica Grada Omiša tijekom 2020. 
godine evidentira poduzete aktivnosti i uočene 
nedostatke, na temelju kojih sastavlja izvješće 
za 2020. godinu i Plan rada za 2021. godinu.

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Grada 
Omiša, Upravna tijela Grada 
Omiša

Rok provedbe: 1. siječnja do 31. prosinca 
2020. godine.

2.3. Preventivne aktivnosti s ciljem smanjivanja 
opasnosti od nastanka širenja požara

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

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Grada 
Omiša

Rok provedbe: do 31. svibnja 2020. godine
– pojačavanje ophodnje komunalnog redarstva 

kroz dvosmjensko dežurstvo te stupanje u ko-
ntakt s Vatrogasnom zajednicom Grada Omiša, 
Hrvatskim šumama i poduzetnicima radi izrade 
evidencije o raspoloživoj teškoj građevinskoj me-
hanizaciji za žurnu izradu protupožarnih prosjeka 
i putova.

Izvršitelj: Upravni odjel za komunalno 
stambenu djelatnost, uređe-
nje prostora i zaštitu okoliša 
- Komunalno redarstvo i 
Vatrogasna zajednica Grada 
Omiša

Rok provedbe: 1. svibnja do 31. rujna 2020. 
godine.

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

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

Rok provedbe: tijekom godine.

– ažurirati Plan TOURS 
Izvršitelj: Upravni odjel za gospoda-

rstvo i društvene djelatnosti 
Grada Omiša

Rok provedbe: 31. svibnja 2020. godine
– zaključuje se sporazum za uspostavu nadstanda-

rda za jedan dodatni tim hitne pomoći u jedinici 
ZHM SDŽ u Omišu s pojačanim opsegom od 
6. - 9. mjeseca 2020. godine čime se može 
izvršavati i izvanredni suport skrbi o pripadni-
cima vatrogastva u intervencijama;

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

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

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

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

2.4. Organizacijske i administrativne mjere
– Grad Omiš osigurava Planom proračuna za 2020. 

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

– radi efi kasnijeg održavanja i fi nanciranja vezanih 
uz vozila Mercedes Atego i UNIMOG, Grad 
Omiš i Vatrogasna zajednica Grada Omiša će 
zaključiti ugovor o korištenju vatrogasnih vozila 
u vlasništvu Grada Omiša.
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– Izvod iz godišnjeg proračuna Grada Omiša po 
poglavlju organiziranja i provođenja zaštite i 
spašavanja prileži ovom Planu i čini njegov 
sastavni dio kao i naknadno učinjene korekcije.

Izvršitelj: Upravni odjel za gospoda-
rstvo i društvene djelatnosti, 
Povjerenstvo za procjenu 
šteta od prirodne nepogode

Rok provedbe: po potrebi 1. siječnja do 31. 
prosinca 2020. godine

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

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite Grada 
Omiša

Rok provedbe: kontinuirano tijekom 2020. 
godine.

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

Izvršitelji i rok: prema navedenom u tekstu.

3. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara Grada Omiša za 2020. godinu 
objavit će se na službenim internetskim stranicama 
Grada Omiša na temelju čega će izvršitelji postupiti 
po zadanim obvezama, te do 31. prosinca 2020. 
godine izvijestiti Gradonačelnika Grada Omiša o 
izvršenom.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

KLASA: 214-04/20-01/02
URBROJ: 2155/01-01-20-2
Omiš, 12. svibnja 2020. godine

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.

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

Rok provedbe: 1. siječnja do 31. prosinca 
2020. godine

– u slučaju posebnih potreba uzrokovanih osobito 
velikom ugrozom od požara stanovništva i ma-
terijalnih dobara angažiraju se nadležna tijela iz 
sustava Civilne zaštite

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite Grada 
Omiša, Vatrogasna zajedni-
ca Grada Omiša i ostale 
operativne i potporne snage 
civilne zaštite

Rok provedbe: po potrebi 1. siječnja do 31. 
prosinca 2020. godine

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