
 

 

   Na temelju  članka 17. stavak  1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („ Narodne novine“  broj  

82/15 ) i članka 31. Statuta Općine Topusko  („ Službeni  vjesnik“ br. 34/09, 10/13, 48/14-pročišćeni 

tekst i 16/14 ) usvojene Analize stanja  sustava civilne zaštite na području Općine Topusko,  Općinsko 

vijeće Općine Topusko na  14. redovitoj sjednici održanoj dana  1. 12. 2015. godine donosi 

S M J E R N I C E 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE 
 

 

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predstavljaju zbir potrebnih aktivnosti koje 

se u svrhu poboljšanja  sustava civilne zaštite trebaju poduzimati, u četverogodišnjem razdoblju, od 

svih sudionika civilne zaštite, a posebno Općine Topusko kao jedinice lokalne samouprave.  

  SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

1. Stožer civilne zaštite-stručno operativno i koordinativno tijelo, 

 

- u suradnji s izvršnim tijelom Općine Topusko prati stanje sustava civilne zaštite, te predlaže 

mjere za unapređenje organizacije i opremljenosti postrojbe civilne zaštite i organizacije 

sustava civilne zaštite. 

 

2.   Vatrogastvo-operativne snage civilne zaštite: 

 

- nastaviti s razvojem DVD-a Topusko,  

- sukladno dokumentima zaštite od požara poduzimati mjere za daljnje organizacijsko i 

tehničko  unapređenje protupožarne zaštite, 

- stalno pratiti rad i djelovanje DVD-a te prema iskazanim potrebama i materijalnim 

mogućnostima vršiti nabavku dodatne opreme s kojom bi se povećala efikasnost 

protupožarne zaštite, 

- osigurati materijalne pretpostavke za organizaciju i izvođenje obuke članova DVD-a, a 

naročito novih članova, 

- raditi na formiranju i održavanju protupožarnih putova i osmatračnica, 

- vršiti edukaciju stanovništva i pojačati redarsku kontrolu kod spaljivanja  otpada. 

 

3. Društvo Hrvatskog crvenog križa – Općinsko društvo Topusko-operativna snaga civilne zaštite, 

 

- poboljšati smještajne kapacitete i opremljenost sredstvima za smještaj ugroženog  

- stanovništva, 

 

4. Postrojba civilne zaštite, 

 

- poboljšati opremljenost postrojbe opremom i tehničkim sredstvima , 



 

 

- osigurati obuku pripadnika postrojbe i upoznavanje članova iste s potencijalnim 

opasnostima koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara na području 

Općine Topusko, 

 

5.  Pravne osobe u sustavu civilne zaštite, 

 

- pravne osobe u većinskom vlasništvu Općine Topusko u narednom razdoblju dužne su u 

operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite, 

- pravne osobe koje su odlukom izvršnog tijela Općine Topusko određene kao operative 

snage u sustavu civilne zaštite narednom razdoblju dužne su u operativnim planovima 

izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 

U daljnjem razvoju sustava civilne zaštite poduzeti sve potrebne mjere radi usklađivanja 

postojećih akata iz područja zaštite i spašavanja s Zakonom o sustavu civilne zaštite, uređenje i 

opremanje prostora za smještaj i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara. 

6. Ove Smjernice objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Topusko i primjenjuju se za od 1. 1. 

2016. godine do 1. 1. 2020. godine. 

 

 

                                                    SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
                                                                    OPĆINA TOPUSKO 
      OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KASA:  810-01/15-01/03 
URBROJ:  2176/18-02-15-03 
 

Topusko,  1.  12.  2015. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                       Dragan Čučković. dipl. ing. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


