
       Na temelju članka 17. stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“  broj:  82/15) 

i  članka 47. Statuta Općine Topusko  ( „ Službeni  vjesnik“ broj:  34/09, 10/13, 48/14-pročišćeni tekst 

i 16/14 ) po prIjedlogu  općinskog načelnik Općine Topusko, Općinsko vijeće na  19. redovitoj sjednici 

održanoj dana  24. studenoga  2016. godine donosi 

ODLUKU O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA 
SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE TOPUSKO 

I. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Topusko su: 

1. Općinsko društvo crvenog križa Topusko, 

2. Vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe –DVD  Topusko, 

3. Komunalno d.o.o. Topusko, 

4. Veterinarska služba na području  Općine Topusko. 

                                                                                         II. 

Pravne osobe iz točke I ove Odluke postupaju po nalogu općinskih tijela nadležnih za koordinaciju i 

rukovođenje sustavom civilne zaštite u slučaju nastanka elementarnih nepogoda ili velikih nesreća. 

                                                                                         III. 

U slučaju potrebe nadležna tijela Općine Topusko, Stožer  za zaštitu i spašavanje i općinski načelnik 

mogu zatražiti pomoć u sprečavanju i otklanjanju  posljedica velikih nesreća i elementarnih nepogoda 

od županijskih tijela i uključivanje u zaštitu i spašavanje pravnih osoba koje su od interesa za zaštitu i 

spašavanje utvrđene na nivou županije. 

IV. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Topusko su one pravne osobe koje su 

svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih 

djelatnosti na području Općine Topusko. 

 V. 

Pravne osobe iz točke I ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite općine Topusko.  

 VI. 

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite općine 

Topusko u svojim operativnim planovima planirat će  provedbu dobivenih mjera i aktivnosti. 

 VII. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službi i pravnih osoba koje su 

od značaja za zaštitu i spašavanje i bave se istom i u okviru svoje redovite djelatnosti, objavljena u („ 

Službenom vjesniku“ općine Topusko  broj:  17/11 od  13. travnja 2011. godine). 



  

VIII 

               Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine 

Topusko. 
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