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9.  

 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik" broj: 

05/13.), Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 23. sjednici održanoj dana 18.ožujka 

2016.g. donosi  

 

 

ODLUKU 

o isplati dara umirovljenicima 

 

Članak 1. 

 

Iz sredstava proračuna namijenjenih za dar 

umirovljenicima  odobrava se isplata dara  

za umirovljenike sa  prebivalištem na 

području Općine Bilje  u iznosu : 

 

200,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinm 

do 1.000,00 kuna 

150,00 kuna po umirovljeniku sa 

mirovinom od 1.000,01-1.500,00 kuna 

100,00 kuna po umirovljeniku sa 

mirovinom od 1.500,01-2.500,00 kuna 

 

Članak 2. 

 

Umirovljenicima koji mirovinu 

primaju sa osnova mirovinskog staža u 

Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u 

inozemstvu  odobrava se isplata sukladno 

točci 1.ove odluke ako ukupni iznos obje 

mirovine ne prelazi 2.500,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 

Načelnik Općine Bilje organizirati će sa 

računovodstvom Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Bilje podjelu dara.  

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa snagu slijedećeg dana 

od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Bilje.  

 

 

Klasa: 402-10/14-02/1 

Urbroj: 2100/02-01-16-10 

Bilje, 18. ožujka 2016.g.  

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Igor Ružička,mag.iur.v.r. 

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

 

 

 

AKTI NAČELNIKA : 

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

 

 

8. 

 

 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 02. ožujka 

2016. godine načelnik Općine Bilje donio 

je 

 

 

PROVEDBENI PLAN 

unaprjeđenja zaštite od požara na 

području Općine Bilje za 2016. 

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. 
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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) 

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 

2016. godinu, 

 provoditi odredbe Plana operativne 

provedbe programa aktivnosti. 

 ustrojiti motriteljsko-dojavnu 

službu. 

 

2. TEHNIČKE MJERE 

 

 u skladu sa Procjenom ugroženosti 

nužno je osiguravati u 2016. 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. 

 

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. 

 

5. ORGANIZACIJSKE I 

ADMINISTRATIVNE MJERE 

 Općina Bilje ima izrađenu 

Procjenu ugroženosti od 

požara i Plan zaštite od 
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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 

2016. godinu. 

 

IV 

  Ovaj Provedbeni plan objavit će se 

u „Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA: 214-02/15-01/1 

URBROJ: 2100/02-02-16-21 

Bilje, 02. ožujak  2016. godine 

 

NAČELNIK 

 Željko Cickaj, iur.v.r. 

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

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

 

   

 

 

 

 


