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OPĆINA BILJE
OPĆINSKI NAČELNIK
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Bilje, 14. travanj 2020. godine

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini („Narodne novine“ broj: 03/20.) i članka 51.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/13., 03/14., 02/18., 03/18.pročišćeni tekst i 02/20.), 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 2020. 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.
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Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode DVD Bilje kao
nositelj, DVD Vardarac 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).
Informiraju se nadležne službe.
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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 2020. godinu.
Članak 9.
Ovaj Plan bit će objavljen u „Službenom glasniku“Općine Bilje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.
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