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Na temelji članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10),
Provedbenog plana Sisačko – moslavačke županije KLASA: 214-01/20-03/01, URBROJ:
2176/01-02-20-7 od 11. ožujka 2020. godine, Procjene ugroženosti od požara Općine
Topusko i članka 47. Statuta Općine Topusko, ( „ Službeni vjesnik“ br. 34/09, 10/13, 48/13pročišćeni tekst i 16/14 36/17 i 8/18) općinski načelnik Općine Topusko dan 24. 3. 2020. godine
donio je

PROVEDBENI PLAN
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE TOPUSKO
ZA 2020 GODINU
I
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Topusko, općinski načelnik
Općine Topusko, sukladno Županijskom godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite
od požara, donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine
Topusko za 2020. godinu.
II
Za unapređenje zaštite od požara na području Općine Topusko potrebno je u 2020. godini
provesti sljedeće organizacijske, tehničke, urbanističke i druge mjere:
1. Organizacijske mjere
1.1 Sukladno Procjeni zaštite od požara i Planu zaštite od požara Općine Topusko osigurati
vertikalnu povezanost sa profesionalnim vatrogasnim strukturama na području Županije
i time osigurati brzu intervenciju na požarištima s dovoljno snaga i tehnike.
Izvršitelj zadatka: Općina Topusko i DVD Topusko
1.2 U DVD Topusko organizirati vatrogasna dežurstva na način da se osigura prostorna
pokrivenost općine u slučaju požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Topusko putem Motriteljsko dojavne službe i DVD
Topusko putem stalnih dežurstava.

1.3 Sukladno promjenama na području Općine Topusko, a koje bitno
protupožarnu zaštitu izvršiti normativno usklađivanje akata.

utječu na

Izvršitelj: Općina Topusko
2.Tehničke mjere
2.1 Vatrogasna oprema i tehnika
Izvršiti opremanje postrojbe civilne zaštite s tim da se nabavljena oprema može
koristit kod protupožarnih intervencija. Opremu i tehniku držati u ispravnom
stanju.
Izvršitelj: Općina Topusko i DVD-Topusko
2.2 Izvršiti pregled tehničkih sredstava za zaštitu od požara i pregled i popunjenost s
opremom DVD-a Topusko, te sukladno utvrđenom pregledu poduzeti mjere za
popunu opremom i popravak tehničkih sredstava.
Izvršitelj: DVD Topusko, Općina Topusko.
2.3 Sredstva veze i javljanja
Tehniku za uzbunjivanje i javljanje učiniti dostupnom i ispravnom za korištenje, te osigurati
stalnu vezu s centrima za dojavu na broj 193 ili 112.
3. Urbanističke mjere
3.1 Kod izmjena i donošenja prostorno planske dokumentacije voditi računa da ista bude
usklađena s pozitivnim propisima za zaštitu od požara.
Izvršitelj: Općina Topusko
3.2 Osigurati prohodnost nerazvrstanih cesta, za prolaz protupožarne tehnike i prijevoz
ljudstva za protupožarne intervencije.
Izvršitelj: Općina Topusko, Komunalno Topusko d.o.o. u suradnji sa Županijskom
upravom za ceste.
3.3 Osigurati pristup hidrantskoj mreži i nesmetano korištenje iste za potrebe gašenja
požara.
Izvršitelj: Općina Topusko, Komunalno Topusko d.o.o.,
4. Zaštita odlagališta komunalnog otpada
4.1. Osigurati vatrogasni pristup odlagalištu otpada, rad na odlagalištu organizirati

sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i uz primjenu pravila
protupožarne zaštite.
Izvršitelj: Općina Topusko i Komunalno Topusko d.o.o.
5. Organizacija i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
5.1 U ljetnim mjesecima vršiti pojačani nadzor nad spaljivanjem otpada na
otvorenom prostoru i spaljivanju biljnog otpada.
5. 2. Putem oglasnih ploča, sredstva javnog priopćavanja i drugih sredstva
upozoravat stanovništvo na opasnost od požara i provoditi preventivne mjere.
Izvršitelj: Općina Topusko, Komunalno Topusko d. o. o. i DVD Topusko,
5.3. Organizirati sastanke sa predsjednicima Vijeća mjesnih odbora na području
Općine Topusko te iste upoznati s odlukama Općine Topusko s kojima se
uređuje spaljivane biljnog otpada kao i drugog otpada na otvorenom prostoru.
Izvršitelj: Općina Topusko.
5.4. U suradnji sa Hrvatskim vodama osigurati čišćenje površina uz vodotoke i
kanale.
5.5.
Vršiti stalni nadzor na nerazvrstanim cestama i odstranjivati, kositi korov i
drugo lakozapaljivo raslinje.
Izvršitelj: Komunalno Topusko d.o.o.
III
Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, dostaviti će ovaj Plan svim subjektima koji su
dužni po njemu postupati.
IV
Sredstva za provedbu ovog Plana osiguravaju učesnici, izvršitelji, u okviru sredstava koja
osiguravaju za svoju redovitu djelatnost.
V
Ovaj Provedbeni Plan stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u web strani
Općine Topusko.
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