IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE TOPUSKO
U 2017. GODINI

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» br. 92/10 ),
Općinsko vijeće Općine Topusko razmotrilo je, na 3. redovitoj sjednici održanoj dana 28.
studenoga 2017. godine, izvršenje Plana protupožarne zaštite u Općini Topusko u tijeku
2017. godine, te utvrđuje sljedeće:
U tijeku 2017. godine izvršeno je ažuriranje dokumenata protupožarne zaštite sukladno
Zakonu o zaštiti od požara.

I Organizacija i kadrovske promjene:
1. Plan protupožarne zaštite potrebno usklađivati s novonastalim okolnostima, te
sukladno istom vršiti njegovo godišnje usklađivanje što može biti predmetom
razmatranja ovog Vijeća u narednoj 2018. godini.
Ovdje se posebno treba imati u vidu promjene u organizaciji i radu pravnih osoba
glede njihovog kadrovskog ustroja, ali i promjene djelatnosti što može imati utjecaja
na organizaciju protupožarne zaštite.
2. Dalje nastaviti s radom na poboljšanju opremljenosti DVD-a.

II Financijski pokazatelji:
1. Za protupožarnu zaštitu u tijeku 2017. godine planirano je 150.000,00 tisuća kuna, od
čega je iskorišteno, do 31. 10. 2017. g. 80.548,00 kuna.
Planirana sredstva za 2017. godinu su u iznosu od 150.000,00 kuna na nivou
zakonom naređenih sredstava za rečene namjene.

III Intervencije:
1. Tijekom 2017. godine na prostoru Općine Topusko bilo je 27 intervencija, od čega
15 na otvorenom prostoru, 2 na građevinama, 2 uklanjanje prepreka i 8 dostava vode
građanima.
Ukupno utrošeno 172 radnih sati.
2. U odnosu na 2016. godinu povećan je broj intervencije na otvorenom prostoru kao i
ukupni broj intervencije. Prošle 2016. godine bilo je ukupno 19 intervencija, ove
tekuće 27. Ovo povećanje isključivo je rezultat povećanog broja intervencija na
otvorenom prostoru kojih je prošle 2016. godine bilo 8, a ove 15.
Od vatrogasaca nije bilo potraživanja za dnevnice ili druge troškove nastale s
naslova intervencija
Znatniji porast požara na otvorenom prostoru rezultat je izuzetno sušnog ljeta.
IV Zaštita privatnih šuma:

1. U tijeku 2017. godine poboljšana je suradnja sa nadležnom šumarijom vezano za
protupožarnu zaštitu šuma, a posebno zaštitu privatnih šuma.
V Mjere za poboljšanje stanja:
1
2
3
4

Trajna edukacija stanovništva kroz predavanja i tiskanje letaka u vrijeme požarne
sezone,
Edukacija kadrova zaštite i spašavanja,
Daljnje kompletiranje opreme za DVD-a i civilnu zaštitu,
Povezivanje postrojbe civilne zaštite i DVD-a, izvođenje zajedničkih vježbi što je
izostalo u tijeku 2017. godine.

VI Nositelji aktivnosti:
1. Sve pobrojane aktivnosti dužna su izvršiti nadležna upravna tijela Općine Topusko,
a za koordinaciju, podjelu zaduženja i kontrolu, zadužuje se općinski načelnik.
VII Izvješće:
1. Općinski načelnik izvijestit će tijekom godine, a najkasnije do konca 11 mjeseca,
Općinsko vijeće o izvršenju danih smjernica i zadataka i izvješće o izvršenju
Plana protupožarne zaštite za 2017. godinu.
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