
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE  

 
            
                                    
 
 

                                                                                                                                                                   
  
            
                  
 
  

 
   

 
2020. 

 

 

PLAN OPERATIVNE 
PROVEDBE 
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINU 
BILJE U 2020. GODINI 



PLAN OPERATIVNE PROVEDBE  

 1 

 

 

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA 

AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD 

INTERESA ZA OPĆINU BILJE U 2020. GODINI 

 
 

I. UVOD 
 
 Na temelju članka 12. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 
92/10.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini („Narodne novine“ broj: 03/20.). 
 Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Općinu Bilje temeljni je dokument koordinacije i provedbe godišnjih 
aktivnosti organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara i temelji se na 
Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske. 
 Prostor Općine Bilje dio je šire prirodno-geografske cjeline Baranje, smještene na 
krajnjem sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske. U okviru prostora Baranje, Općina Bilje 
zauzima njezin jugoistočni dio, dok joj istočna granica prelazi i na lijevu obalu Dunava. 
 
 To je prostor koji pripada širem nizinskom prostoru prirodno-geografske i 
makromorfološke cjeline Panonske nizine, čiji je dio i na prostoru istočne Hrvatske. 
 
 Administrativno Općina Bilje pripada prostoru Osječko-baranjske županije, gdje 
zauzima sjeveroistočni dio Županije. U odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave 
Županije, Općina Bilje ima najveću površinu među njima. Na njenom području nalazi se 8 
naselja, a sjedište lokalne samouprave je u naselju Bilje. 
 
 Vatrogasna zajednica Općine Bilje nadležna je za izvršenje, koordiniranje, praćenje, 
usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga programa. 
 
 Operativne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima su: 
 Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 
 Ostale postrojbe (povjerenici CZ i ekipe osposobljene za gašenje požara) 
 
 Vatrogasna zajednica općine Bilje posebno će skrbiti u provedbi i organizaciji, pružati 
izravnu pomoć ugroženim lokacijama, sukladno procjeni ugroženosti od požara i Planu 
zaštite od požara za područje Općine Bilje. 
 
 Realiziranje Programa provodit će se koristeći financijska sredstva iz Proračuna 
Općine Bilje, sredstva VZ Općine Bilje koja su osigurana za njihove redovne djelatnosti. 
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SVRHA I CILJ PROGRAMA AKTIVNOSTI 
 
 Plan operativne provedbe Programa aktivnosti završni je dokument za preventivno i 
operativno djelovanje s ciljem smanjenja požara, smanjenje štete i broja ljudskih žrtava, te 
zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i imovine. 
 Program aktivnosti podijeljen je na slijedeće cjeline: 
I. UVOD 
II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI 
III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA 
IV. FINANCIRANJE 
 
 

II. OPIS OSNOVNIH, UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI 
PROGRAMA AKTIVNOSTI 
 
 
1. Svi  subjekti Plana operativne provedbe Programa obvezni su provoditi zadaće 
kontinuirano tijekom cijele godine na području Općine Bilje. 
2. Svi izvršitelji zadataka obvezni su u Općinu dostaviti ime i prezime, funkciju, broj telefona i 
ostale potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju i praćenje provođenja mjera i 
aktivnosti odmah po objavi Plana. 
3. VZ Općine Bilje, organizirat će i održavati radne sastanke sa svim izvršiteljima i sudionicima 
u provedbi zadataka Plana prije, tijekom i po potrebi po završetku požarne sezone. 
4. Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Plana dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih i 
drugih aktivnosti dostaviti u Općinu Bilje. 
5. Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su dostaviti financijska izvješća o 
utrošenim sredstvima. 
 

III. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA 
 
1. a. Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje i VZ Općine Bilje obvezni su temeljem iskustava iz 
protekle požarne sezone izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova 
zaštite od požara. 
    b.  Načelnik Stožera civilne zaštite obvezan je organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite uz 
prisustvo vatrogasnog zapovjedništva vezano uz pripremu požarne sezone u 2019. godini i 
to: 
- usvojiti Plan rada 
- predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti 
- predložiti usvajanje Plana aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara 
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    c. predložiti potrebite radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave 
odgovarajućih zapovjednih mjesta sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara 
otvorenog prostora na teritoriji Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 25/01.). 
    d. razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupka za uključivanje Stožera 
civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru 
potrebno proglasiti veliku nesreću ili katastrofu. 
 
IZVRŠITELJI: Načelnik Stožera civilne zaštite, Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
SUDIONICI: VZ Općine Bilje 
 
2. a. Jedinstveni upravni odjel sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpadana svom 
području i poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih odlagališta“. 
    b. Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje i VZ Općine Bilje obvezni su održavati međusobne 
stalne kontakte, provoditi međusobno informiranje o utvrđenim činjenicama. Kroz lokalna 
javna glasila  raditi na informiranju javnosti raznim upozorenjima i obavijestima. 
    c. Općina Bilje je donijela Odluku o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini 
Bilje. 
 
IZVRŠITELJI: JUO Općine Bilje, VZ Općine Bilje 
 
3. a. VZ Općine Bilje sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i 
građevina pred žetvenu sezonu, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom za ophodnju. 
Ophodnja će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, 
pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar na samom početku. 
    b. Pripadnici Motriteljsko dojavne službe su osposobljeni vatrogasci VZ Općine Bilje 
obučeni u radne odore, opremljeni prijenosnim radio uređajem, dalekozorom i 
topografskom 
kartom područja. 
    c. Dnevni raspored vatrogasaca, te vrijeme trajanja pojedine smjene za motrenje i 
dojavljivanje izrađuje zapovjednik VZ Općine Bilje 
   d. Financijska sredstva za izvršenje  i izradu Planova osigurava JUO Općine Bilje. 
 
 
 
IZVRŠITELJI: VZ Općine Bilje, JUO Općine Bilje 
 
4.  VZ Općine Bilje i JUO Općine Bilje predvidjeti financijska sredstva za održavanje 
vatrogasne tehnike i opreme te prije početka ljetne požarne sezone izvršiti pripreme i 
sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na 
temelju raščlambe utvrđenih oštećenja i kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i 
planirati financijska sredstva za istu namjenu 
 
IZVRŠITELJI: Načelnik, VZ Općine Bilje, JUO Općine Bilje 
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IV. FINANCIRANJE 
 
 Sredstva za provedbu ovog Plana za 2020. godinu izvršit će se prema planiranim 
sredstvima u proračunu Općine Bilje za ovu kalendarsku godinu. 
 
 Načelnik Općine će donijeti odluku o visini naknade izvršiteljima u provedbi ovog 
Plana. 

 
 

 

ZAKLJUČAK 
 
 Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu uključiti druga tijela i sudionike za koje 
procjene da će doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez financijskog terećenja protivno ovom 
Planu. 
 Svi subjekti – izvršitelji u slučaju izvanredne opasnosti od širenja požara, nabava roba, 
usluga i javnih radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će se sukladno članku 131. 
stavku 1. točka 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16.). 
 Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u provedbi aktivnosti iz Programa aktivnosti dužni 
su izvršiti raščlambu provedbe i raščlambu vlastitih financijskih izdataka. 
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