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19.
Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik" broj:
05/13. i 3/14.), Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 16. sjednici održanoj dana
17.04.2015.g. usvojilo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o Komunalnom-Bilje
d.o.o.

I.
Usvaja se Izvješće o radu Komunalnog Bilje d.o.o.
II.
Nalaže se Načelniku Općine Bilje da iz
Proračuna za 2015.godinu
sa stavke
35221- Subvencije trgovačkim društvima
izvan javnog sektora hitno isplati iznos od
100.000,00 kuna Komunalnom – Bilje
d.o.o.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se
"Službenom glasniku" Općine Bilje, a
stupa na snagu danom objave.

KLASA:402-08/15-01/7
URBROJ: 2100/02-01-15-15
Bilje, 17. travnja 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r.
********************************

4.
Temeljem članka 4. stavka 2. i
članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“ broj: 92/10.),
točke 4. Prijedloga Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015.
godini i članka 51. Statuta Općine Bilje
(„Službeni
glasnik“
Općine
Bilje,
broj:05/13. i 03/14), načelnik Općine Bilje
donosi:
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog
prostora i građevina
za koje prijeti povećana opasnost nastanka
i širenja požara
Članak 1.
Ovim se Planom razrađuje način
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog
prostora, građevina, dijelova građevina i
površina za koje prijeti povećana opasnost
za nastanak ili širenje požara (u daljnjem
tekstu: Plan), u danima kada je proglašen
visok ili vrlo visok stupanj opasnosti za
nastanak požara za vremensko razdoblje od
01. lipnja do 31. listopada 2015. godine.
Članak 2.
Građevine, dijelovi građevine,
šumski površine i drugi prostori za koje
prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara razvrstani su u kategorije
ugroženosti i navedeni u Procjeni
ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Bilje.
Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u
smislu članka 1. ovoga Plana provode
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DVD Bilje kao nositelj, DVD Vardarac,
DVD Kopačevo i DVD Lug u suradnji sa
lovačkim i ribolovnim društvima. Službe
zaštite u pravnim osobama koje djeluju na
prostoru Općine Bilje i to: Javna ustanova
„Park prirode Kopački rit“ i Hrvatske
šume, šumarija „Tikveš“ i šumarija
„Darda“.
Članak 4.
Radi provedbe mjera iz članka 1.
ovoga Plana Dobrovoljna vatrogasna
društva Općine Bilje u pred žetvenom i
žetvenom periodu i u danima visokog ili
vrlo visokog stupnja opasnosti od nastanka
ili širenja požara organiziraju stalno
dežurstvo koje je pokriveno 24 sata.
U vremenskom periodu od 07,0015,00 sati jedan vatrogasca.
U vremenskom periodu od 15,0023,00 sata jedan vatrogasac.
U vremenskom periodu od 23,0007,00 sati jedan vatrogasac.
U vrijeme stalnog dežurstva
Dobrovoljna vatrogasna društva provode
ophodnju.

________________
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Članak 6.
Raspoložive snage motrilačkodojavne službe obilazit će poljoprivredne,
šumske i druge ugrožene površine i
građevine, te prema potrebi izvršiti
početno gašenje požara i izvršiti dojavu
požara dežurnome u DVD-u Bilje koji
izvješćuje zapovjednika VZ Općine Bilje,
koji prema procjeni na terenu podiže
postrojbe DVD-a VZ Općine Bilje, a po
potrebi izvješćuje županijskog vatrogasnog
zapovjednik, kada je požarište većih
razmjera.
Vatrogasne ekipe u intervenciji
vršit će popunu vodom iz hidrantske
mreže, cisterni ili otvorenih izvora vode
(kanala ili jezera)
Informiraju se DUZS, MUP i
županijski vatrogasni zapovjednik.
Članak 7.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim
Planom osigurana su sredstva u proračunu
Općine Bilje za 2015. godinu.
Članak 8.

Za uspostavljanje zapovjednog
mjesta određuje se Vatrogasni dom u Bilju,
Hrvatskih branitelja 5. Isti će se koristiti i
kao središnje mjesto vođenja redovitih
aktivnosti prema Planu operativne
provedbe Programa.
Članak 5.
Način uporabe vozila DVD-a i
aktivnost vatrogasaca u ophodnji moraju
zadovoljiti to da dva operativna vatrogasca
opremljena za intervencije, to jest za
početno gašenje požara i moraju biti
opremljeni sa sustavima veze što je
navedeno u Planu operativne provedbe
PROGRAMA aktivnosti u provedbi od
posebnih mjera zaštite od požara za
područje Općine Bilje u 2014. godini.

Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom
glasniku“Općine Bilje.

KLASA: 214-02/15-01/1
URBROJ: 2100/02-02-15-5
Bilje, 07. travanj 2015. godine
NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.v.r.
**********************************
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5.

Na temelju članka 13. stavka 4.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne
novine“ broj: 92/10.) i članka 51. Statuta
općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje broj: 05/13. i 03*/14.) dana 07.
travnja 2015. godine načelnik Općine Bilje
donio je
PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara na
području Općine Bilje za 2015. godine
UVOD
Općinsko vijeće općine Bilje donijelo je
Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od
požara koja je temelj, sukladno članku 13.
stavka 4. Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“ broj: 92/10.), za
donošenje godišnjeg Provedbenog plana za
unaprjeđenje zaštite od požara za područje
Općine Bilje.
I.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na
području Općine Bilje, a u skladu sa
Provedbenim planom potrebno je provesti
slijedeće organizacijske, tehničke i
urbanističke mjere:
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
a.) Vatrogasne postrojbe
- provoditi operativne mjere i zadaće
na temelju programa rada VZ
Općine Bilje, kao nositelja
vatrogastva na području Općine
Bilje. U središnjem DVD-u i
primarnim DVD-ima osigurati
djelotvornu i pravodobnu
operativnost i cjelovitu prostornu
pokrivenost. Izvršiti stručni nadzor
nad stanjem opremljenosti,
- tijekom razdoblja povećane
opasnosti od požara (ljetni period
za vrijeme žetvenih radnji)

________________
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potrebno je osigurati stalno
vatrogasno dežurstvo,
- za obavljanje aktivnosti vatrogasne
aktivnosti osigurati potrebiti broj
operativnih vatrogasaca.
b.) Normativni ustroj
- uskladiti Procjenu ugroženosti od
požara i Plan zaštite od požara
Općine Bilje,
- donijeti Plan motrenja, čuvanja i
ophodnje otvorenog prostora za
2014. godinu,
- provoditi odredbe Plana operativne
provedbe programa aktivnosti.
- ustrojiti motriteljsko-dojavnu
službu.
2. TEHNIČKE MJERE
- u skladu sa Procjenom ugroženosti
nužno je osiguravati u 2015. godini
potrebna sredstva za nabavu
tehničke opreme u skladu sa
objektivnim fiskalnim
mogućnostima,
- nabaviti potrebnu količinu aparata
za gašenje požara,
-

provoditi mjere za dovođenje u
funkciju stabilnih uređaja za
automatsku dojavu požara,
nabava sredstava veze,vatrogasne
opreme i druge opreme koja su
potrebna za kvalitetno ispunjavanje
povjerenih zadaća.

3. URBANISTIČKE MJERE
- kod rekonstrukcija građevina
osigurati prostor za nesmetan
pristup vatrogasnih vozila i tehnike,
- sve građevine izvoditi sukladno
važećim propisima.
- poduzimati potrebne mjere da
prometnice i javne površine budu
uvijek prohodne radi nesmetanog
pristupa,
- postojeću hidrantsku mrežu
uskladiti sa važećim propisima.
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4. MJERE ZAŠTITE
ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG
OTPADA
- privremena deponija Općine Bilje
krajem 2013. godine potpuno je
sanirana te ne predstavlja
potencijalnu opasnost od izbijanja
požara, obzirom da je sanacija
provedena u skladu sa Planom
sanacije.

________________

Broj 2__

KLASA: 214-02/15-01/1
URBROJ: 2100/02-02-15-4
Bilje, 07. travanj 2015. godine
NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.v.r.
**********************************
6.

5. ORGANIZACIJSKE I
ADMINISTRATIVNE MJERE
- Općina Bilje ima izrađenu Procjenu
ugroženosti od požara i Plan zaštite
od požara (usvojeni u 2014. god.),
- u slučaju nastanka velikih požara
otvorenog prostora aktivirati Plan
korištenja
teške
građevinske
mehanizacije za izradu prosjeka i
probijanje protupožarnih putova,
- koristiti oblike javnog
priopćavanja,
- provoditi odredbe Odluke o
agrotehničkim mjerama, te
uređenju i održavanju
poljoprivrednih rudina.
II.
Ovisno o vremenskim uvjetima i drugim
čimbenicima odluku o promjeni određenog
roka za početak ili završetak provođenja
određenih operativnih mjera i zadaća iz
ovog Plana na prijedlog zapovjednika VZ
Općine Bilje.
III.
Za realizaciju i financiranje svih planiranih
operativnih radnji sredstva se osiguravaju u
proračunu Općine Bilje za 2015. godinu.
IV.
Ovaj Provedbeni plan objavit će se u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.

Temeljem Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ broj:
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), te
sukladno članku 53. Pravilnika o
metodologiji
za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ broj: 30/14. i 67/14.) i
članka 51. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/13. i
03/14.), a u cilju ažuriranja i izrade novih
dokumenata zaštite i spašavanja Općine
Bilje, načelnik Općine Bilje donosi
slijedeću
ODLUKU
o osnivanju radne skupine za izradu
dokumenata zaštite i spašavanja
Općine Bilje
I
U radnu skupinu koja će izvršiti izradu
dokumenata zaštite i spašavanja i to:
- nove Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša,
- novog Plana zaštite i spašavanja (sa
Planom civilne zaštite kao
sastavnim dijelom, ali posebno
uvezanim).
Sve sukladno Pravilniku o metodologiji za
izradu procjena ugroženosti i Planova
zaštite i spašavanja („Narodne novine“
broj: 30/14. i 67/14.) i Uredbi o
sprečavanju velikih nesreća koje uključuje
opasne tvari („Narodne novine“ broj:
44/14.), određujem:
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1. GABOR VARGA, zamjenik
načelnika Općine Bilje,
2. FRANJO LOGOŽAR, stručna
osoba za poslove zaštite i
spašavanje
3. DAMIR BUČEK, upravni referent
Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Bilje.

II
Radna skupina će proučiti Pravilnik o
metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ broj: 30/14. i 67/14.) i
druga potrebna dokumenta, te sukladno
istom izvršiti izradu novih predmetnih
dokumenata u potrebitom obimu, te mi
podnijeti pismena na uredovanje.
III
Službenu zabilješku izraditi u roku od 90
dana od donošenja ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.
KLASA: 810-01/14-01/1
URBROJ: 2100/02-02-15-32
Bilje, 08. travanj 2015. godine
NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.v.r.
**********************************
7.
Temeljem točke 3. Prijedloga
Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2015. godini i
članku 51. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje broj: 05/13. i 03/14.)
dana 13. travnja 2015. godine načelnik
Općine Bilje donosi

________________

Broj 2__

PLAN
aktivnog uključivanja svih subjekata
zaštite od požara
na području Općine Bilje

1. VATROGASNE POSTROJBE
Na području Općine nema profesionalnih
vatrogasnih postrojbi već djeluju četiri
dobrovoljna vatrogasna društva u sklopu
Vatrogasne zajednice Općine Bilje (DVD
Bilje, DVD Kopačevo, DVD Vardarac i
DVD Lug). Prema Procjeni ugroženosti od
požara za područje Općine Bilje u slučaju
velikog požara DVD Bilje je središnje
vatrogasno društvo, koje uz ostala tri
dobrovoljna vatrogasna društva operativno
pokriva područje Općine Bilje. Postojećom
organizacijom sva društva se oslanjaju na
Državnu upravu za zaštitu i spašavanje
(DUZS), Područni ured Osijek. Na razini
Osječko-baranjske županije ustrojena
vatrogasna zajednica i profesionalna
vatrogasna postrojba u Osijeku.
Za potrebe rada središnjeg DVD-a koristi
se vatrogasni dom koji se nalazi u Bilju,
Hrvatskih branitelja 5, ukupne površine od
540 m2. Zgrada posjeduje i odvojenu
zatvorenu nadstrešnicu. na vatrogasnom
domu postavljena je električna sirena za
uzbunjivanje vatrogasaca i instalirana
fiksna telefonska veza i radio veza.
2. ZAPRIMANJE DOJAVA I
UZBUNJIVANJE
Postojećom organizacijom sva društva sa
područja Općine Bilje oslanjaju se na
Državnu upravu za zaštitu i spašavanje,
tako da sve dojave o požarima i drugim
događajima na telefon 112 najprije
obavještavaju DUZS, a potom dežurni
dispečer uzbunjuje zapovjednika središnje
postrojbe Općine Bilje (DVD Bilje).
Pozivi na telefonski broj 193 idu na javnu
profesionalnu vatrogasnu postrojbu Osijek,
a potom dežurni operater uzbunjuje
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zapovjednika središnje postrojbe Općine
Bilje.
3. VATROGASNE INTERVENCIJE I
ZAPOVJEDANJE
Vatrogasnom intervencijom, koja se
obavlja zbog nastalog požara, eksplozije,
nesreće ili druge opasne situacije
zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj
postrojbi koja je prva započela s
intervencijom.
Kada na mjesto događaja prva izađe
vatrogasna postrojba dobrovoljnog
vatrogasnog društva, zapovjednik te
postrojbe zapovijeda vatrogasnom
intervencijom do dolaska javne vatrogasne
postrojbe kada zapovijedanje
intervencijom preuzima zapovjednik u toj
postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda
vatrogasnom intervencijom ocijeni da
raspoloživim sredstvima i snagama nije u
mogućnosti obaviti intervenciju, o
događaju odmah izvješćuje nadređenog
vatrogasnog zapovjednika koji preuzima
zapovijedanje intervencijom.
Kada događaj prelazi granice područja
Općine Bilje, zapovijedanje vatrogasnom
intervencijom preuzima Županijski
vatrogasni zapovjednik ili njegov
zamjenik.
Glavni vatrogasni zapovjednik može
preuzeti zapovijedanje svakom
vatrogasnom intervencijom na teritoriju
RH ili odrediti zamjenika ili pomoćnika,
sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti
takvog određenja.
Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u
aktivnostima gašenja velikih požara
otvorenog prostora sukladno članku 8.
Plana intervencija kod velikih požara
otvorenog prostora na teritoriji republike
Hrvatske („Narodne novine“, broj: 25/01.)
ustrojeno je Vatrogasno zapovjedništvo
kontinentalnog dijela Republike Hrvatske i
županijsko vatrogasno zapovjedništvo.
4. REDOSLIJED UKLJUČIVANJA

________________
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Redoslijed uključivanja članova vatrogasne
postrojbe, ujedno i redoslijed stavljanja u
pripravnost napravljen je unaprijed i tim
redoslijedom se pozivaju na događaj
sukladno svom ustrojstvu.
Uključivanje drugih vatrogasnih postrojbi
određivat će se prema trenutnim potrebama
na terenu u suradnji sa drugim
zapovjednicima na zahtjev županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
5. UOČAVANJE POŽARA
OTVORENOG PROSTORA
Požare na otvorenom najčešće uočavaju i
dojavljuju građani putem telefona. Provjere
istinitosti se utvrđuju očitavanjem
telefonskog poziva ili pozivanjem na isti
telefonski broj samog dojavljivača.
Ponekad na udaljenim lokacijama nije
moguće provjeriti istinitost poziva pa se
šalju vatrogasne ophodnje na provjeru ili
eventualno gašenje.
Općina u suradnji sa svojim DVD-ima
treba organizirati cjelodnevno dežurstvo.
Motrilačka mjesta i ophodnje organizira
središnje vatrogasno društvo DVD Bilje.
6. RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH
POSTROJBI I ZAPOVJEDNA
MJESTA
Razmještaj članova vatrogasne postrojbe
uređen je Planom zaštite od požara Općine
Bilje.
Općina Bilje je odredila lokacije i prostore
radi uspostave zapovjednih mjesta kod
zapovijedanja i koordinacije u gašenju
velikih požara otvorenog prostora.
Ta su mjesta određena u grafičkom prilogu
Plana zaštite od požara Općine Bilje.
7. LOGISTIKA
a) Opskrba hranom i pićem
Požari nastaju bez reda i najave.
Vatrogasne postrojbe se moraju
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prilagođavati i djelovati što brže i bolje.
Zbog toga svaka vatrogasna postrojba
mora imati u rezervi suhi obrok. Kada
intervencija potraje dulje od dva ili više
dana, zadužena osoba u Općine Bilje treba
žurno organizirati opskrbu vatrogasaca
hranom i pićem.
b) Smještaj
Kada se u intervenciju uključuju druge
vatrogasne postrojbe i kada nije moguće
izvršiti smjenu u nekoliko sati, Općina
Bilje i Vatrogasna zajednica Općine Bilje
dužni su osigurati prikladan smještaj za
odmor vatrogasaca, u suradnji sa Stožerom
zaštite i spašavanja Osječko-baranjske
županije.
c) Opskrba gorivom vatrogasne
tehnike
Kada intervencija u prostoru traje više sati
dolazi do potrebe za pojedinačnim
dopunjivanjem gorivom. Postrojbe moraju
imati osigurane pričuve goriva.
Vatrogasna zajednica Općine Bilje mora
imati osigurana materijalna sredstva za
opskrbu svojih postrojbi i postrojbi koje
eventualno mogu doći u pomoć.
d) Hitne intervencije i popravci
vatrogasnih novaca
Vatrogasna zajednica Općine Bilje ima
razrađen način popravaka i servisiranja
vatrogasnih vozila na svom području, na
način da se mogu izvršiti popravci i za
subjekte koji se uključuju izvana.
e) Opskrba vodom
Opskrba vodom za gašenje ne predstavlja
problem zbog bogatih izvorišta vode,
crpilišta i bunara.
1. Stara Drava, južno od naselja Bilje,
stajaća voda površine 500 ha, dubina 4,0
m,

________________
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2. Kozjački kanal, cesta Podunavlje –
Dvorac, vode ima tijekom cijele godine, a
količina vode ovisi o padalinama,
3. Vemeljski Dunavac, ustava Zlatna
greda, ustava Tikveš, vode ima tijekom
cijele godine,
količina vode ovisi o padalinama,
4. Jezero Sakadaš, pristanište Parka prirode
Kopački rit,vode ima tijekom cijele godine,
a količina vode ovisi o padalinama
Vodoopskrba stanovnika i ostalih korisnika
vode na prostoru Općine Bilje riješeno je iz
javnog vodoopskrbnog sustava kojim
upravlja Vodoopskrba d.o.o. Darda.
f) Sustav vatrogasnih radio veze
Na području Općine Bilje dojave o
požarima na telefon 193 javljaju se na
JPVP Osijek, a potom dežurni operater
uzbunjuje zapovjednika središnje
vatrogasne postrojbe DVD-a Bilje.
Na području Opčine Bilje djeluje Državna
uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS),
telefon 112, čiji Područni ured Osijek ima
sjedište u Gornjogradska obala 95-96 u
Osijeku, tako da se dojave o eksplozijama,
prometnim nezgodama i drugim
događajima javljaju na telefon 112. Po
potrebi u slučaju dojave požara prosljeđuje
se obavijest zapovjedniku središnjeg
vatrogasne postrojbe.
Na području Općine Bilje za uzbunjivanje
vatrogasaca i organiziranje vatrogasnih
intervencija postoji telefonska veza. U
svim naseljima Općine Bilje provedena je
telefonska mreže, koja se može koristiti u
tu svrhu. Intenziviran je razvoj i izgradnja
mreže baznih postaja mobilne telefonije,
tako da je područje Općine Bilje pokriveno
signalom GSM.
Na području Općine Bilje nema sustava
radio veza.
g) Minsko eksplozivne opasnosti
Na svaki požar na otvorenom prostoru, na
crti ratnih razdvajanja i gdje se inače
sumnja na mogućnost postojanja zaostalih
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minsko eksplozivnih sredstava obvezno
preko operativnog dežurstva MUP-a PU
Osijek, pozvati pirotehničara ili HCR za
više ugroženo područje. Prisustvo stručne
osobe može pomoći razbijanju nekih
predrasuda i dilema koje se objektivno
javljaju u opasnim situacijama.
Planovi, zemljovidi i popisi stanja nalaze
se u prostorijama Općine Bilje za dio
područja ugroženog minsko eksplozivnim
sredstvima.
h) Hitna medicinska pomoć
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe imaju
medicinski komplet za samopomoć kod
mogućih povreda na intervencijama.
Postrojbe imaju svoj djelokrug djelovanja,
popis mjesta hitne pomoći i ambulanata u
Bilju i u Lugu.
Ako događaj poprima veće razmjere ili je
na mjestu gdje postoji povećana opasnost
za moguće povrede kako vatrogasaca tako
i stanovništva, dobrovoljna vatrogasna
postrojba treba angažirati hitnu medicinsku
pomoć.
i) Elektro distribucijska mreža
Kod gašenja požara, bilo na otvorenom ili
zatvorenom prostoru, može doći do
kontakta najčešćeg sredstva za gašenje,
vode i napona električne energije. Pošto je
voda vodič električne energije i kod tog
kontakta može doći do neželjenih situacija.
Da bi se to izbjeglo pozivanje dispečera
Hrvatskog operatera prijenosnog sustava
d.o.o. Zagreb, Prijenosnog područja Osijek
i HEP-Operater distribucijskog sustava
d.o.o. Zagreb, DP Elektroslavonija osijek,
obavit će se na zahtjev zapovjednika na
vatrogasnoj intervenciji, na dežurstvo koje
traje od 0.00 do 24.00 sata na telefon
031/244-888 za događanje na
trafostanicama i dalekovodima reda
napona 110 kV do 400 kV i na telefon
031/790-800 za događaje na TS 35/10 kv
Kneževi Vinogradi, TS 10/0,4 kV
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dalekovodima 35 kV, 10 kV i
niskonaponskoj mreži.
U slučaju požara ili nekog drugog
događanja na magistralnim ili
distributivnim plinovodima, odnosno u
slučaju potrebe za zatvaranje dotoka plina,
pozvat će se dežurni zaposlenici
distributera prirodnog plina na dežurstvo
koje traje od 0.00 do 24.00 sati na telefone
broj: 031/700-283; 098/5787-123.
Dežurnog dispečera ili dežurnog radnika
upoznati sa zahtjevima o potrebi njegovog
uključivanja u akciju, na način da se izvrši
iskapčanje dovoda električne energije ili
prekidanje dotoka prirodnog plina do
građevine ili lokacije na kojoj se vrši
vatrogasna intervencija.
j) Meteorologija
Svaki dan dolazi prognoza vremena i
indeks opasnosti od požara u ŽC 112
Osijek, gdje se može dobiti i dodatna
prognoza.
k) Ceste
Poduzeće „Cesting“ Osijek ima stalno
dežurstvo te odrađuje sve poslove za
održavanje županijskih cestovnih pravaca.
U slučaju postavljanja prometnih znakova,
uklanjanju prepreka i drugih situacija na
spomenutim cestama za kontakt koristiti
službu nadcestarija Beli Manastir.
l) Suradnja sa medijima

Županijski vatrogasni zapovjednik,
zapovjednik na požarištu, član
zapovjedništva ili pomoćnik za odnose s
javnošću trebaju surađivati sa
predstavnicima sredstava priopćavanja i to
da daju informacije o:
- vremenu nastanka i lokaliziranju
požara,
- približnoj veličini i lokaciji
izgorjele površine,
- angažiranim snagama, tehnici i
tijeku intervencija,
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vrsti izgorjelog pokrova i
postupcima korisnim za pučanstvo
ugroženo požarom.

________________
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Ovaj Plan Odluka stupa na snagu
danom donošenja i objavit će se u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.

m) Pravna osnova
Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su
Zakonom o zaštiti od požara („Narodne
novine“ broj: 92/10.) i Zakonom o
vatrogastvu („Narodne novine“ broj:
106/99., 177/01., 36/02., 96/03., 139/04.,
174/04., 38/09. i 80/10.), te podzakonskim
aktima. Sve radnje i postupci koje
reguliraju zaštitu od požara i vatrogastvo u
RH, a koje nisu navedene u ovom planu
regulirani su spomenutim zakonima.
**************************************

KLASA: 214-02/15-01/1
URBROJ: 2100/02-02-15-7
Bilje, 13. travanj 2015. god.
NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.v.r.
**********************************

AKTI STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:

1.
Temeljem točke 3. pod točke a) Prijedloga Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za republiku Hrvatsku u 2015. godini, Stožer zaštite i
spašavanja Općine Bilje na sjednici održanoj dana 26. ožujak 2015. godine usvojio je
PLAN RADA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE BILJE ZA 2015. GODINU
I.
Red.
ZADAĆA-AKTIVNOST
broj
1
-razmatranje i usvajanje Plana rada
Stožera zaštite i spašavanja za 2015.
god.
2
-razmatranje i donošenje
Provedbenog Plana unaprjeđenja
zaštite od požara
3
-predložiti usvajanje Plana
operativne provedbe programa
aktivnosti
4
-donijeti Plan motrenja, čuvanja i
ophodnje otvorenog prostora i
građevina

Nositelj
provedbe
Stožer

suradnici

„

DVD
JUO

15.04.

„

DVD
JUO

15.04.

„

DVD,JUO
JU PP

15.04.
30.04.

DVD
JUO

Rok
izvršenja
31.03.

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

«Službeni glasnik»

70
5
6
7

8
9
10
11

12.
13

________________

-usvojiti Plan uključivanja svih
subjekata zaštite i spašavanja
-održavanje sjednica Stožera zaštite
i spašavanja
-vršiti usklađivanje svih podataka i
odrednica važećih planova ZOP-a

„

-vršiti ažuriranje Stožera sukladno
promjenama
-praćenje stanja „divljih“ deponija i
poduzimanje mjera za saniranje
-popis teške mehanizacije
-priprema, sanacija i otklanjanje
nedostataka na vozilima, opremi i
tehnici
-donijeti Analizu sustava zaštite i
spašavanja za 2015. godinu
-donijeti Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja
za 2016. god.

Broj 2__

„

DVD,JU PP, HŠ
BELJE DD
JUO

31.03.
15.05.
kontinuirano

„

JUO

„

„

JUO

„

„

DVD,Komunalno
-Bilje
JUO
DVD,Komunalno
-Bilje

15.05.
31.05.
15.05.
15.05.

„

JUO

prosinac

„

JUO

„

„
„

II.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana u „Službenom glasniku“ Općine
Bilje.
KLASA: 810-01/13-01/1
URBROJ: 2100/02-02/1-15-41
Bilje,17.04.2015.g.
NAČELNIK STOŽER
Gabor Varga, dipl. ing. v.r.
************************
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