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52. 

                        

Na temeljem članka 34. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, 5/13, 

3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 2/21) 

Općinsko vijeće Općine Bilje, na svojoj 2. 

sjednici održanoj dana 23.08.2021. g. donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o suglasnosti na provedbu ulaganja na području 

Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014-2020 

 

 

I. 

 

Ovom Odlukom daje se suglasnost na provedbu 

ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 

07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima" iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 za 

Rekonstrukciju zgrade Doma kulture Bilje. 

 

II. 

 

Općina Bilje provest će ulaganje Rekonstrukcija 

zgrade Doma kulture Bilje  sukladno prilogu 

Opis projekta koji je sastavni dio ove Odluke a 

kojim su utvrđeni svi detalji predmetnog 

ulaganja.  

 

III. 

 

Ovlašćuje se Načelnik da poduzme sve 

aktivnosti i potpiše svu potrebnu dokumentaciju 

za prijavu projekta, pripremu, provođenje i 

implementaciju projekta koji je predmetom ove 

Odluke, primjerice: da potpiše sve potrebne 

ugovore za provedbu ulaganja iz točke II., da 

primi sredstva, izvrši uplate sukladno potpisanim 

ugovorima, podnese izvješća i dr.  

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o 

potpisanom ugovoru. 

 

V. 

 

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke 

planirana su u Proračunu Općine Bilje, a 

sredstva koja nisu planirana Proračunom 

osigurati će se Izmjenama i dopunama 

Proračuna. 

 

VI. 

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

Klasa: 306-02/15-01/1 

Urbroj: 2100/02-01-21-109 

Bilje, 23. kolovoz.2021.g. 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

ZDENKO JUMIĆ,v.r. 

********************************** 
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AKTI NAČELNIKA  

************************************ 

 

10. 

 Temeljem Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini 

(„Narodne novine“ broj: 04/21.)  i članka 51. 

Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj: 05/13., 03/14., 02/18., 03/18.-

pročišćeni tekst, 02/20. i 02/21.), Općinski 

načelnik Općine Bilje donosi 

 

 
P  L  A  N 

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 15. lipnja 2021. godine 

do završetka žetvene sezone. 

 

 

Članak 2. 

 

 Građevine, dijelovi građevina, šumske 

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 DVD Bilje kao 
nositelj, DVD Lug i DVD Kopačevo 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. 

 

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. 

 

 Dežurstvo u vatrogasnom domu DVD-a 

Bilje pokriveno je 24 sata u periodu aktivnosti 

na žetvenim poljima.  

 

 Motrilačko-dojavne ophodnje na 

prostorima Općine Bilje pokrivat će se sa po dva 

vatrogasca na m/v u vremenskom periodu od 

07,00 do 23,00 sata u dvije smjene po osam satu.  

 

Članak 5. 

 

 Način uporabe vozila DVD-a i aktivnost 

vatrogasaca u ophodnji moraju zadovoljiti to da 

operativni vatrogasci budu opremljeni za 

intervenciju početnog gašenja požara te biti 

opremljeni sa sustavima veze. 

 

Članak 6. 

 

 Raspoložive snage motrilačko-dojavne 

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 zapovjednika kada je 

požarište većih razmjera. 

 

 Vatrogasne ekipe u intervenciji vršit će 

popunu vodom iz hidrantske mreže, cisterni ili 

otvorenih izvora vode (kanala ili jezera). 
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 Informiraju se nadležne službe. 

 

 

Članak 7. 

 

 Nadzor nad provedbom Plana vršit će 

članovi Stožera civilne zaštite Općine Bilje, 

inspektori MUP-a te zapovjednik VZ Općine 

Bilje. 

 

Članak 8. 

 

 Za provedbu mjera utvrđenih ovim 

Planom osigurana su sredstva u Proračunu 

Općine Bilje za 2021. godinu. 

 

 

Članak 9. 

 

 Ovaj Plan bit će objavljen u „Službenom 

glasniku“Općine Bilje. 

 

 

 

KLASA: 214-02/20-01/1 

URBROJ: 2100/02-02-21-19 

Bilje, 19. travanj 2021. godine 

 

             OPĆINSKI NAČELNIK 

      

           Željko Cickaj, iur.v.r. 

*************************************** 

 

11. 

 

 Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 

82/15., 118/18., 31/20. i 17/21.), članka 6. 

Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te 

uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 

načelnika i članova stožera civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj: 126/19. i 17/20.) i 

članka 51. Statuta Općine Bilje („Službeni 

glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/13., 03/14., 

02/18., 03/18.-pročišćeni tekst, 02/20. i 02/21.), 

Općinski načelnik Općine Bilje donosi: 

 

 

O D L U K A 
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne 

zaštite Općine Bilje 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne 
zaštite općine Bilje te se imenuje načelnik, 
zamjenik načelnika i članovi Stožera civilne 
zaštite. 
 Stožer civilne zaštite je stručno, 
operativno i koordinativno tijelo za provođenje 
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama. 

 
Članak 2. 

 U Stožer civilne zaštite Općine Bilje 
imenuju se: 
 

1. Pavo Nikolić, predstavnik VZ Općine 
Bilje, za načelnika Stožera  

2. Damir Buček, predstavnik Općine Bilje, 
za zamjenika načelnika Stožera 

3. Ivica Tkalec, predstavnik MUP-a, 
Policijske postaje B. Manastir, za člana 

4. Silvana Pirić, predstavnica  Ravnateljstva 
CZ, Područni ured Osijek, za članicu 

5. Josip Diklić, predstavnik HGSS Osijek, za 
člana 

6. Dejan Todorović, predstavnik „Vetam“, 
Osijek, za člana 

7. Marina Novaković, predstavnica Doma 
zdravlja OBŽ-a, za članicu 

8. Dario Šimunov, predstavnik Hrvatskih 
šuma UŠ Osijek, za člana 

9. Vedran Pejak, predstavnik komunalnog 
poduzeća „Komunalno-Bilje“, za člana 

10. Ivan Hodak, predstavnik OD HCK Darda, 
za člana 

11. Tomislav Bogdanović, predstavnik JU 
Park prirode Kopački rit, za člana 

12. Stjepan Levak, predstavnik 
„Vodoopskrba“ Darda, za člana 

13. Igor Gamoš, predstavnik JUO Općine 
Bilje, za člana 
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Članak 3. 
 Radom Stožera civilne zaštite rukovodi 
načelnik Stožera, a kada se proglasi velika 
nesreća rukovođenje preuzima općinski 
načelnik. 
 

Članak 4. 
 Stožer civilne zaštite obavlja poslove koje 
se odnose na prikupljanje i obradu informacija, 
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka 
velike nesreće i katastrofe, razvija plan 
djelovanja sustava civilne zaštite na svom 
području, upravlja reagiranjem sustava civilne 
zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i 
predlaže donošenje odluke o prestanku 
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite. 
 Način rada i odlučivanja Stožera uređuje 
se Poslovnikom o radu Stožera CZ. 
 

Članak 5. 
 Stručne, administrativne i tehničke 
polove, kao uvjete za rad Stožera osigurava 
Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje. 
 

Članak 6. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje  
važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera 
civilne zaštite Općine Bilje KLASA: 810-01/ 17-
01/2, URBROJ: 2100/02-02-17-1 od 12. srpnja 
2017. godine. 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Bilje. 
 
 
KLASA: 810-01/21-01/2 

URBROJ: 2100/02-02-21-1 

Bilje, 23. lipanj 2021. godine 

     
 OPĆINSKI NAČELNIK 
 Željko Cickaj, iur.v.r. 
*********************************** 
 

12. 

 Temeljem članka 26. Zakona o 
vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/19.) i 
članka 51. Statuta Općine Bilje („Službeni 
glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/13., 03/14., 
02/18., 03/18.-pročišćeni tekst, 02/20. i 02/21.), 
sukladno zahtjevu Vatrogasne zajednice Općine 
Bilje, BROJ: 01/Z-01/4 od 27. lipnja 2021. godine 
načelnik Općine Bilje dana 01. srpnja 2021. 
godine donosi 
 

O D L U K A 
o imenovanju Zapovjednika i zamjenika 

Zapovjednika  
VZ Općine Bilje 

 
I 

Ovom Odlukom potvrđuje se prijedlog 
predsjedništva Vatrogasne Zajednice Općine 
Bilje. 
 

II 
Za Zapovjednika VZ Općine Bilje imenuje se 
FRANJO (Josip) PIMPI (OIB: 99982628526) iz 
Bilja, Crkvena ulica 6 
 

III 
Za zamjenika Zapovjednika VZ Općine Bilje 
imenuje se DRAŽEN (Dragutin) BILANDŽIĆ (OIB: 
30402244891) iz Bilja, Dubrovačka ulica 22 
 

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

 
 

KLASA: 214-01/13-01/1 
URBROJ: 2100/02-02-21-36 
Bilje, 01. srpanj 2021. godine 
 

O OPĆINSKI NAČELNIK 
      Željko Cickaj, iur.v.r. 
*********************************** 


