
 

 

 

Na temelju  članka 17. stavak  1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („ Narodne novine“  broj  

82/15 ) i članka 31. Statuta Općine Topusko  („ Službeni  vjesnik“ br. 34/09, 10/13, 48/14-pročišćeni 

tekst i 16/14 ) usvojene Analize stanja  sustava civilne zaštite na području Općine Topusko,  Općinsko 

vijeće Općine Topusko na  14. redovitoj sjednici održanoj dana 1. 12. 2015. godine donosi 

 

PLAN RAZVOJA SUSTVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2016 GODINU 
S TROGODIŠNJIM FINANCJSKIM UČINCIMA 

I 

    Općina Topusko ovim Planom utvrđuje aktivnosti  koje će provoditi u tijeku 2016. godine radi 

unaprjeđenja sustava civilne zaštite s ciljem povećanja stupnja sigurnosti građana od mogućih 

nepogoda na području Općine Topusko, te sukladno Proračunu za 2016. godinu i proračunskoj 

projekciji. 

II 

    Sukladno Analizi stanja sustava civilne zaštite Općina Topusko će u tijeku 2016. godine osigurati 

putem vlastitih tijela i u suradnji s nadležnim regionalnim i državnim tijelima stalno praćene vodotoka 

rijeke Gline, a naročito u vremenu pojačanih padalina, proljeće i  jesen. 

III 

       U cilju dovođenja osposobljenosti pripadnika postrojbe civilne zaštite na viši nivo pripravnosti 

održati u tijeku 2016. godine  edukaciju istih i upoznati ih s mogućim nastankom nepogoda, te o 

njihovim obvezama kao i obvezama građana. 

   IV 

    Na području mogućih nepogoda u tijeku 2016. godine s postrojbom civilne zaštite održati vježbe iz 

sustava zaštite i spašavanja. 

   V 

      U suradnji sa DVD-om Topusko raditi na edukaciji stanovništva iz područja protupožarne zaštite i  

poduzimati preventivne mjere zaštite od požara.  

                                                                                          VI 

       Tijekom 2016. godine pokrenuti postupak za usklađivanje sustava civilne zaštite s novim 

propisima, a sve sukladno donesenim i propisima po nadležnim državnim i regionalnim tijelima. 

      VII 

        Za provedbu planiranih mjera Općina Topusko osigurat će u Proračunu za 2016. godini potrebna 

novčana sredstva. 



 

 

  VIII 

    Za razvoj sustava civilne zaštite Općina Topusko planira osigurati novčana sredstva prikazana u 

tabeli  trogodišnjeg financijskog plana . 

TABELA TROGODIŠNJEG FINANCIJSKOG  PLANA 

         

SREDSTVA ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTIT E OPĆINE TOPUSKO 

REDNI BROJ  NAZV SUBJEKTA  2016. GODINA 2017. GODINA 2018. GODINA 

1 DRUŠTVO 
CRVENOG KRIŽA 
TOPUSKO 

90.000,00 kuna 90.000,00 kuna 90.000,00 kuna 

2 DOBROVOLJNO 
VATROGASNO 
DRUŠTVO 
TOPUSKO 

150.000,00 kuna 150.000,00 kuna 150.000,00 kuna 

3 OPREMANJE 
POSTROJBE 
CIVILONE ZAŠTIT 
OPĆINE TOPUSKO 

10.000,00 kuna 10.000,00 kuna 10.000,00 kuna 

UKUPNO           - 250.000,00 kuna 250.000,00 kuna 250.000,00 kuna 
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