Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“ broj 16/19) i članka 31. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09, 10/13,
48/14-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18 ), Općinsko vijeće Općine Topusko po prijedlogu
općinskog načelnika na 17. redovitoj sjednici održanoj dana 12. 12. 2019. godine, donosi
PLAN DJELOVANJA OPĆINE TOPUSKO U PODRUČJU
PRIRODNIH NEPOGODA U 2020. GODINI
Članak 1.
Ovim Planom Općina Topusko utvrđuje:
1. Mjere i nositelje mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode na području Općine Topusko,
2. Osiguranje opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja stanovništva,
gospodarskih funkcija i imovine,
3. Suradnja sa drugim tijelima i subjektima nadležnim za postupanje kod nastajanja prirodnih
nepogoda.
Članak 2.
Općina Topusko u okviru svoje nadležnosti i mogućnosti poduzimat će mjere sprečavanja nastanka
posljedica prirodnih nepogoda i mjere ublažavanja posljedica prirodnih nepogoda.
Članak 3.
Sprečavanja nastanka posljedica prirodnih nepogoda Općina Topusko izvršavat će kroz:
1. Održavanje i učešće u održavanju infrastrukture i nabavci sredstava za zaštitu od posljedica
prirodnih nepogoda kao što su: poplava, požar, bujica, suša, olujno nevreme, tuča, snježne
padaline i nanosi, ekstremne hladnoće.
Članak 4.
Zaštita od poplava i bujica podrazumijeva uredno održavanje odvoda za oborinske vode, redovito
čišćenje i održavanje odvodnih jaraka, izrada i održavanje kanala za sprječavanje nastanka bujica na
kosinama, a posebno u suradnji sa drugim tijelima nadzirati i poboljšavati sustav odbrane od poplava.
Članak 5.
Zaštita od požara podrazumijeva stvaranje protupožarne infrastrukture, protupožarna putna
mreža i motriteljske točke, opremanje dobrovoljnog vatrogasnog društva, edukacija stanovništva,
poboljšanje i izgradnja hidrantske mreže.
Članak 6.
Zaštita od ekstremne hladnoće snježnih padalina i nanosa podrazumijeva praćenje temperatura i
najava koje se daju putem nadležnih tijela, te blagovremena nabavka potrebnih sredstava za zaštitu
stanovništva i materijalnih dobra.

Članak 7.
Zaštita od suše podrazumijeva blagovremeno poduzimanje mjera za osiguranje pitke vode za
stanovništvo i stočni fond, te stvaranje uvjeta za akumuliranje oborinskih voda i njihovo korištenje u
sušnim periodima.
Članak 8.
Mjera zaštite od olujnog nevremena i tuče podrazumijeva djelovanje i suradnju s nadležnim
tijelima koja se bave prognostičkim poslovima i poslovima sprečavanja nastanka tuče.
Članak 9.
Mjere ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda Općina Topusko izvršavat će kroz:
-

Osiguranje novčanih sredstava za djelomičnu naknadu šteta,
osiguranje zbrinjavanja ugroženog stanovništva,
dezinsekciju i dezinfekciju ugroženog kontaminiranog prostora,
izvršeni popis i procjenu nastalih šteta,
čišćenje prostora od posljedica prirodne nepogode,
Članak 10.

Nositelji mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda su Izvršno tijelo Općine
Topusko koje po potrebi i osobnoj procjeni angažira ostale nositelje mjera kao što su, Komunalno d.
o. o., Vodovod i odvodnja, Dobrovoljno vatrogasno društvo, Stožer zaštite i spašavanja, postrojba
civilne zaštite, povjerenike civilne zaštite i predsjednike vijeća mjesnih odbora, stanovništvo.
Članak 11.
Radi zaštite stanovništava, gospodarskih funkcija i imovine, Općina Topusko svake godine planira
novčana sredstva za opremanje nositelja mjera zaštite od prirodnih nepogoda, DVD Topusko i
postrojba civilne zaštite.
Članak 12.
U provedbi Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda za zaštitu
stanovništva, gospodarskih funkcija i imovine koristit će se sredstava i objekti predviđeni u Procjeni
od velikih nesreća na području Općine Topusko usvojena 21. 12. 2017. godine kao i resursi utvrđeni u
Planu djelovanja civilne zaštite Općine Topusko utvrđen po izvršnom tijelu Općine Topusko 30. 1.
2019. godine.
Članak 13.
Komunalno Topusko d. o. o. i Vodovod i odvodnja d. o. o dužni su, svako u svojoj nadležnosti,
održavati i uređivati infrastrukturu odvodnje u tijeku čitave godine, te o svim eventualnim kvarovima
koji bi doveli do ugrožavanja stanovništva blagovremeno izvještavati Općinu Topusko, općinskog
načelnika.

Članak 14.
Općina Topusko će u provedbi Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda
surađivati sa nadležnim tijelima Sisačko-moslavačke županije i nadležnim tijelima Republike Hrvatske.
Članak 15.
Kod zaštite od poplava osigurat će se suradnja sa Hrvatskim vodama u cilju poboljšanja protu
poplavnih mjera, uređenja nasipa, uređenja korita rijeke Gline, uređenja odvodnih kanala i drugih
objekata značajnih za zaštitu od poplave kao prirodne nepogode.
Članak 16.
Sukladno prijetnji od prirodne nepogode ili nastalim posljedicama nadležna tijela Općine Topusko
osigurat će suradnju sa drugim tijelima iz članka 14. ovog Plana.
Članak 17.
Ovaj Plan djelovanja objavit će se „Službenom vjesniku“ i stupa na snagu osmog dana od dana
objave.
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