
 
Na temelju Odluke o raspodjeli sredstava koja su Sisačko-moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem o 

odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu 
(KKLASA: 400-06/20-02/05, URBROJ: 50301-05/05-20-1) od 30. prosinca 2020. u svrhu ublažavanje i djelomično 
uklanjanje posljedica šteta od potresa i članka 47. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09, 
10/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 16/14, 36/17, 8/18 i 11/20), Općinsko vijeće Općine Topusko, na 24 redovnoj 
sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, donijelo je 

O  D  L  U  K  U 
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih 

potresom na području Općine Topusko 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada 
oštećenih potresom na području Općine Topusko koja su Općini Topusko odobrena Odlukom o raspodjeli 
sredstava koja su Sisačko-moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem o odobrenju sredstava na teret Proračunske 
zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (KLASA: 400-06/20-02/05, URBROJ: 50301-
05/05-20-1) od 30. prosinca 2020. 
 Visina sredstava iz stavka 1. ovog članka iznose 500.000,00 kuna. 

Članak 2. 

Sredstva iza članka 1. ove Odluke primatelj sredstava može koristiti za privremenu i nužnu zaštitu i 
popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Općine Topusko i to: 

- obiteljskih kuća 
- stambeno poslovnih zgrada 
- višestambenih zgrada 
- poslovnih zgrada 
- zgrada javne namjene 
- gospodarskih objekata 
- komunalne i druge infrastrukturu 
 

Članak 3. 

 Sredstva iz članka 1. ove Odluke mogu se koristiti za radove, odnosno nabavu građevinskog i drugog 
materijala, te za refundaciju takvih izdataka u svrhu: 

1. Nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova 
zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi 

2. Popravak ili zamjenu dimnjaka 
3. Popravak krovišta 
4. Troškovi ishođenja statičke dokumentacije (detaljan pregled statičara) 

 

Sredstva koja preostanu nakon podmirenja troškova iz stavka 1. ovog članka koristit će se za radove, 
odnosno nabavu građevinskog i drugog materijala, te za refundaciju takvih izdataka u svrhu: 

1. Troškove sanacije nerazvrstanih cesta oštećenih potresom 
2. Troškovi sanacije vodoopskrbne i kanalizacijske mreže oštećene potresom 

 

Članak 4. 



Troškovi iz članka 3. stavka 1. točke 1. i stavka 2. točke 1. ove Odluke nastali na temelju Odluke 
(naloga) o aktiviranju / mobilizaciji operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od značaja za civilnu zaštitu 
Općine Topusko, podmiruju se sukladno stvarno nastalim troškovima prikazanim u računima aktiviranih 
operativnih snaga i pravnih osoba. 

Troškovi iz članka 3. stavka 1. točke 2., 3. i 4. i stavka 2. točke 2. podmiruju se temeljem zahtjeva 
korisnika sukladno Javnom pozivu za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada 
oštećenih potresom na području Općine Topusko. 

Članak 5. 

Prihvatljivi podnositelji prijave na Javni poziv iz članka 4. stavak 2. ove Odluke su vlasnici i suvlasnici 
građevina iz članka 2. ove Odluke  koje se nalaze na području Općine Topusko i koji štetu na objektima dokažu 
vjerodostojnim dokumentima koji će biti naznačeni u Javnom pozivu za dodjelu novčane pomoći za privremenu 
i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Općine Topusko. 

Prihvatljivi su samo oni troškovi iz članka 3. ove Odluke koji su nastali nakon 28.12.2020. godine kao 
posljedica potresa. 

Članak 6. 

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju na Javni poziv za dodjelu pomoći za 
troškove privremene i nužne sanacije iz članka 3. stavka 1. točke 2. i 3. ove Odluke iznosi 3.500,00 kuna. 

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju na Javni poziv za troškove privremene i 
nužne sanacije iz članka 3. stavka 1. točke 4. ove Odluke iznosi 3.000,00 kuna. 

Članak 7. 

 O opravdanosti zahtjeva za naknadu i dodjelu sredstava pomoći za privremenu, hitnu i nužnu zaštitu i 
popravak zgrada oštećenih potresom na području Općine Topusko odlučivat će povjerenstvo u sastavu od tri 
člana koja će posebnom odlukom imenovati općinski načelnik. 

 Na temelju utvrđenih činjenica općinski načelnik donesi Rješenje o dodjeli i isplati novčane pomoći ili 
Rješenje o odbijanju prijave za dodjelu novčane pomoći. 

Izdana Rješenja bit će javno objavljena zajedno s podacima o adresi oštećene zgrade. 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“. 
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