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34. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Bilje 

(„Službeni glasnik" broj: 05/13. i 3/14.), Općinsko 

vijeće Općine Bilje na svojoj  5. sjednici održanoj 

dana  07. prosinca 2017.g. godine donijelo je  

 

 

ZAKLJUČAK 

O IZVJEŠĆU O RADU DJEČJEG VRTIĆA 

GRLICA BILJE ZA  

 PEDAGOŠKU GODINU 2016/2017. 

GODINU 

 

 

I. 

 

Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića  Grlica 

Bilje za pedagošku godinu 2016/2017.g. 

(Klasa:601-02/17-01/4, Ur.broj:2100/28-01-17/3 ) 

usvojeno Odlukom o prihvaćanju Izvješća o radu 

Dječjeg vrtića Grlica Bilje za pedagošku godinu 

2016/2017,  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grlica 

(Klasa : 034-05/17-01/41, Urbroj.2100/28-04-

17/02)  od 17.10.2017.g.. 
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kupovinu osobnog automobila…… 

 

Odluka  o provođenju postupka 

jednostavne nabave za izradu Karte 

optimalne namjene zemljišta za 

uzgoj začinske paprike na području 

Općine Bilje………………………. 
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II. 

 

Izvješće iz točke I.  prilaže  se ovom zaključku i 

čini njegov  sastavni dio.  

 

III. 

 

Ovaj zaključak biti će objavljen u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA: 024-04/15-02/1 

URBROJ: 2100/02-01- 17-18 

Bilje, 07.prosinca 2017. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

35. 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Bilje 

(„Službeni glasnik" broj: 05/13. i 3/14.), Općinsko 

vijeće Općine Bilje na svojoj  5. sjednici održanoj 

dana 07. prosinca 2017.g. godine donijelo je  

 

ODLUKU  

O GODIŠNJEM PLANU I PROGRAMU 

RADA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE  

ZA PEDAGOŠKU  GODINU 2017/2018. 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Bilje je suglasno s 

Godišnjim planom i programom  rada Dječjeg 

vrtića Grlica Bilje za pedagošku godinu 

2017/2018. usvojenim Odlukom Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Grlica Bilje (Klasa:034-05/17-

01/41, Ur.br.;2100/28-04-17/03) od 17.10.2017.g. 

 

II. 

 

Godišnji plan i program  rada Dječjeg vrtića 

Grlica Bilje za pedagošku godinu 2017/2018 iz 

točke I. se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni 

dio. 

 

III. 

 

Ova Odluka  biti će objavljena u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 024-04/15-02/1 

URBROJ: 2100/02-01- 17- 19 

Bilje, 07. prosinca 2017. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

36. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 

novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 

članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o 

lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 

115/16. i 101/2017), članaka 4. i 5. Pravilnika o 

uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova 

utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i 

ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave (Narodne 

novine, broj 1/17) te članka 31. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik Općine Bilje“ broj 1/13 i 

4/13) Općinsko vijeće Općine Bilje na 5. sjednici 

održanoj 07. prosinca 2017. donijelo je 

 

ODLUKU 

o lokalnim porezima Općine Bilje 

 

I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 

(1.) Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, stope, 

visina, porezni obveznici te način obračuna i 

plaćanja lokalnih poreza Općine Bilje. 
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II. VRSTE POREZA 

Članak 2. 

(1.) U Općini Bilje uvode se sljedeći porezi: 

1. Prirez porezu na dohodak 

2. Porez na potrošnju 

3. Porez na kuće za odmor 

4. Porez na korištenje javnih površina. 

 

 

1. Prirez porezu na dohodak 

Članak 3. 

(1.) Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici 

poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili 

uobičajeno boravište na području Općine Bilje 

sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima 

(„Narodne novine“, broj: 115/16. i 101/17.), 

Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, 

broj: 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak 

(„Narodne novine“, broj: 10/17). 

 

Članak 4. 

(1.) Osnovicu za obračun prireza porezu na 

dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na 

dohodak u skladu sa odredbama  Zakona o porezu 

na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak. 

 

Članak 5. 

(1.) Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 

5 % na osnovicu iz članka 4. ove Odluke, a 

uplaćuje se na žiro-račun propisan Naredbom o 

načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih 

doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih 

potreba. 

(2.) Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna 

Općine Bilje. 

(3.) Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom 

prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo 

financija.  

 

2. Porez na potrošnju 

 

Članak 6. 

(1.) Porez na potrošnju plaća se na potrošnju 

alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), 

prirodna vina, specijalna vina, piva i 

bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a 

koji se nalaze na području Općine Bilje.   

 

 

Članak 7. 

(1.) Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove 

Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža 

ugostiteljske usluge, a koji se nalaze području 

Općine Bilje. 

Članak 8. 

(1.) Osnovica poreza na potrošnju iz članka 6. ove 

Odluke je prodajna cijena pića po kojoj se pića 

prodaju u ugostiteljskim objektima, a u koju nije 

uključen porez na dodanu vrijednost. 

 

Članak 9. 

(1.) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%. 

 

Članak 10. 

(1.) Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je 

od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. 

(2.) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za 

obračunsko razdoblje porezni obveznik iskazuje 

na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u 

mjesecu za prethodni mjesec.  

(3.) Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je 

platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni 

mjesec. 

(4.) Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom 

poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo 

financija. 
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3. Porez na kuće za odmor 

Članak 11. 

(1.) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i 

fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a 

koje se nalaze na području Općine Bilje. 

(2.) Porez na kuće za odmor plaća se godišnje po 

jednom četvornom metru korisne površine kuće za 

odmor:  

- kuće za odmor do 20 godina starosti 

                     10,00 kuna/m2 

- kuće za odmor preko 20 godina starosti i 

montažna kuća     5,00 kuna/m2 

 

Članak 12. 

(1.) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili 

dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili 

sezonski. 

(2.) Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne 

smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za 

smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog 

pribora. 

(3.) Kućom za odmor ne smatraju se kuće za 

odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih 

razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, 

potres) te starosti i trošnosti. 

 

Članak 13. 

(1.) Porez na kuću za odmor ne plaćaju vlasnici 

nekretnina poslovne namjene koji u istoj 

nekretnini obavljaju registriranu djelatnost 

pružanja usluge smještaja te po toj osnovi stječu 

dobit odnosno dohodak. 

(2.) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće 

za odmor koje se ne mogu koristiti. 

(3.) Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza 

na kuće za odmor temeljem prethodnog stavka 

moraju se priložiti sljedeće isprave u izvorniku ili 

ovjerenoj preslici, ne starije od 6 mjeseci: 

1. izvod iz sudskog registra za pravnu osobu 

odnosno obrtnicu iz kojeg je vidljiva 

registracija za obavljanje djelatnosti 

pružanja usluga smještaja 

2. rješenje o kategorizaciji sukladno Zakonu 

o ugostiteljskoj djelatnosti 

3. prihod ili dohodak pravne osobe odnosno 

obrta po osnovi pružanja usluga smještaja 

u predmetnoj nekretnini za posljednjih 

godinu dana 

4. vlasnički list i katastarski plan za 

nekretninu u pogledu koje se podnosi 

zahtjev za oslobađanje. 

(4.) U postupku dokazivanja statusa kuće za 

odmor u smislu ovog članka, porezno tijelo može 

tražiti i dostavu dokumentacije u kojoj se utvrđuje: 

mjesto i visina nastanka troška električne energije, 

telefona, prijem poštanskih pošiljaka (da li prima 

osobno ili putem punomoćnika), potvrdu o 

zasnovanom radnom odnosu, izjave svjedoka, 

propisana rješenja i odobrenja za obavljanje 

djelatnosti, dokaz o poslovnoj (gospodarskoj) 

namjeni predmetne nekretnine, dokaz o plaćanju 

poreza na dobit odnosno dohodak po osnovi 

gospodarskog raspolaganja predmetnom 

nekretninom i svi drugi raspoloživi podaci kako bi 

se utvrdilo da li se radi o kući za odmor. 

 

 

Članak 14. 

(1.) Obveznici poreza na kuće za odmor moraju 

nadležnom tijelu dostaviti podatke o kućama za 

odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti 

objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o 

poreznom obvezniku. 

(2.) Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u 

roku od 15 dana od dana dostave rješenja o 

utvrđivanju poreza na kuće za odmor. 

 

Članak 15. 

(1.) Obveznici poreza kuće za odmor moraju do 

31. ožujka godine za koju se porez razrezuje 
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dostaviti nadležnom poreznom tijelu potrebne 

podatke radi razreza poreza. 

 

4. Porez na korištenje javnih površina 

 

Članak 16. 

(1.) Porez na korištenje javnih površina plaćaju 

pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine 

na području Općine Bilje. 

(2.) Obveznik poreza na korištenje javnih površina 

iz prethodnog stavka ovog članka je svaka pravna 

i fizička osoba koja koristi javnu površinu za 

postavljanje objekata i naprava privremenog 

karaktera. 

(3.) Upravni odjel Općine Bilje nadležan je za 

izdavanje odobrenja i rješenja za postavljanje 

objekata i naprava privremenog karaktera na javne 

površine na području Općine Bilje, osim ako 

posebnim zakonom nije određena nadležnost 

drugih tijela ili pravnih osoba.  

 

Članak 17. 

(1.) Javnom površinom u smislu ove Odluke 

smatra se zemljište unutar građevnog područja 

koje je u skladu s prostornim planovima 

namijenjeno općoj uporabi (ulice, trgovi, parkovi, 

nogostupi, igrališta, zelene površine, tržnica, 

kupalište i slično). 

 

Članak 18. 

(1.) Na korištenje javnih površina (pločnika, 

kolovoza, zelenih površina i svih drugih javnih 

površina) plaća se porez na: 

 

1.postavljanje kioska          

    1.800,00 kn godišnje 

2.postavljanje pokretnih naprava 

za prodaju plodina              

       720,00 kn godišnje 

3.postavljanje pokretnih naprava za  

pružanje ambulantnih ugostiteljskih usluga           

       720,00 kn godišnje 

4.postavljanje pokretnih naprava za 

prodaju zanatskih i drugih proizvoda          

1.260,00 kn godišnje   

dnevno     72,00 kn 

5.ugostiteljske vrtove po m2 u vremenu 

sezone od 15.03. do 15.10.             

         4,00 kn/m2 mjesečno, 

u vremenu od 15.10. – 15.03.   

         2.00 kn/m2 mjesečno 

6.postavljanje cirkuskih šatora po m2 

         5,00 kn/m2 dnevno 

7.postavljanje zabavnih radnji po m2 

         5,00 kn/m2 dnevno 

8. postavljanje reklamnih panoa – tabli                

 20% godišnje od  iznosa godišnjeg zakupa 

 

(2.) Na korištenje javnih površina za odlaganje i 

držanje građevinskog i drugog  materijala, duže od 

3 dana plaća se  

1. do 10 m2  36,00 kn mjesečno 

2. za svaki daljnji m2  4,00 kn mjesečno 

 

(3.) Obveznici poreza iz stavka 1. i 2. ovog članka 

dužni su nadležnom tijelu dostaviti podatke o 

mjestu postavljanja pokretne naprave, kao i o svim 

promjenama pri postavljanju istih, u roku od 15 

dana od nastanka promjena u postavljanju 

pokretne naprave. 

 

Članak 19. 

(1.) Poslove utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe 

poreza na korištenje javnih površina obavlja 

Ministarstvo financija, Porezna uprava. 

 

Članak 20. 

(1.) U slučaju korištenja javne površine kad je 

organizator ili naručitelj određenih aktivnosti 

Općina Bilje, ustanova u vlasništvu Općine Bilje, 

Turistička zajednica Općine Bilje ili pravna ili 

fizička osoba na koju Općina Bilje prenijela 

organizatorske poslove, ne plaća se porez na 

korištenje javnih površina. 
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(2.) Od plaćanja poreza na korištenje javnih 

površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, 

kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu 

djelatnost i zdravstvene usluge te za ostale 

aktivnosti koje su u interesu Općine Bilje. 

 

Članak 21. 

(1.) Porez na korištenje javnih površina plaćaju 

mjesečno odnosno dnevno pravne i fizičke osobe 

koje su obveznici poreza na korištenje javnih 

površina iz članka 18. ove Odluke, uplatom u 

proračun Općine Bilje.  

(2.) Obveznik je dužan platiti porez na korištenje 

javnih površina: 

- do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, kada 

se radi o zakupu na duži rok od 3 dana,  

-u roku od 8 dana od dana primitka rješenja za 

zakup do u trajanju do 30 dana.  

 

Članak 22. 

(1.) Ova odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje i u „Narodnim novinama“ 

i stupa na snagu s 1. siječnja 2018. godine. 

 

Članak 23. 

(1.) Do stupanja na snagu ove Odluke 

primjenjuje Odluka o općinskim porezima 

(„Službeni glasnik“ Općine Bilje broj 6/01, 

07/01 i 2/12) donesena temeljem Zakona o 

financiranju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 

117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 

107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 

26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.), u 

dijelovima koji nisu u suprotnosti s odredbama 

Zakona. 

 

III. PRIJENOS OVLASTI NA NADLEŽNA 

POREZNA TIJELA 

 

Članak 24. 

(1.) Općina Bilje povjerava poslove utvrđivanja, 

evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe lokalnih 

poreza Općine Bilje - Ministarstvu financija, 

Poreznoj upravi. 

(2.) Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena 

jedinica Ministarstva financija, Porezne uprave je 

nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu 

lokalnih poreza.  

 

Članak 25. 

(1.) Za obavljanje poslova utvrđivanja, 

evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate 

poreza iz točke I. ove odluke Ministarstvu 

financija, Poreznoj upravi pripada naknada u 

iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda. 

 

(2.) Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za 

prethodni mjesec, dostavljati Općini Bilje izvješća 

o utvrđenom i naplaćenom prirezu poreza na 

dohodak. 

Članak 26. 

(1.) Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog 

prometa zadužena za raspoređivanje javnih 

prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i 

uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u 

mjesecu za protekli mjesec. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 27. 

(1.) Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o 

zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku 

propisane Zakonom o porezu na dohodak i 

Zakonom o lokalnim porezima jednako se 

primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom. 

 

(2.) Na postupak utvrđivanja i naplate prihoda od 

lokalnih poreza, kao i sve ostale radnje u postupku 

primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona i 

Zakona o općem upravnom postupku. 
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Članak 28. 

(1.) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o općinskim porezima („Službeni 

glasnik“ Općine Bilje broj 6/01, 07/01 i 2/12). 

 

Članak 29. 

 

(1.) Svi započeti, a nedovršeni postupci 

utvrđivanja i naplate općinskih poreza, započeti po 

Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“, 

broj 115/16. i 101/17.) i ovoj Odluci, a nedovršeni 

do 1. siječnja 2018. godine, odnosno koji nisu 

dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke, 

dovršit će se po odredbama ranije važeće Odluke. 

 

 

Članak 30. 

(1.) Ova Odluka stupa na snagu prvog dana u 

mjesecu nakon mjeseca u kojemu je objavljena u 

„Narodnim novinama“.  

 

(2.) Ova Odluka objavit će se u „Narodnim 

novinama“ i u „Službenom glasniku“ Općine 

Bilje. 

 

(3.) Ova Odluka će se dostaviti Ministarstvu 

financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od 

dana njezina donošenja radi objave na mrežnim 

stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja 

ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine 

Bilje. 

 

KLASA: 410-19/17-01/2 

URBROJ: 2100/02-02-17-1 

Bilje, 07.prosinca 2017.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

37. 

 

Temeljem članka 10. i 12. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine  

39/13, 48/15), članka 4. Pravilnika o 

agrotehničkim mjerama (Narodne novine 142/13) 

i članka 31.Statuta Općine Bilje  (“Službeni 

glasnik” Općine Bilje, broj:5/13 i 3/14.), Općinsko 

vijeće Općine Bilje  na svojoj 5.sjednici, održanoj 

dana 07. prosinca godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o agrotehničkim mjerama za zaštitu 

poljoprivrednog zemljišta, te mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u 

Općini Bilje  

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke 

mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se 

koriste kao poljoprivredno zemljište u Općini 

Bilje u slučajevima u kojima bi propuštanje tih 

mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo 

poljoprivrednu proizvodnju i mjere za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina. 

 

Članak 2. 

 Poljoprivrednim zemljištem smatraju se 

slijedeće površine: oranice, vrtovi, livade, 

pašnjaci, maslinici, voćnjaci, ribnjaci, trstici i 

močvare, kao i drugo zemljište koje se uz 

gospodarski opravdane troškove može privesti 

poljoprivrednoj proizvodnji. 

 Neobraslo šumsko zemljište i zemljište 

obraslo početnim ili degradacijskim razvojnim 

stadijima šumskih sastojina (makija, šikare,  

šibljaci i sl.), a pogodno je za poljoprivrednu 

proizvodnju smatra se poljoprivrednim 

zemljištem. 

 Poljoprivredno zemljište u građevinskom 

području površine preko 1000 m2 i zemljište izvan 

tog područja planirano dokumentima prostornog 

uređenja za izgradnju koje je u Katastru označeno 

kao poljoprivredna kultura koristi se do privođenja 

nepoljoprivrednoj namjeni, kao poljoprivredno 

zemljište i mora se održavati sposobnim za 
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poljoprivrednu proizvodnju do konačnosti akta 

kojim se odobrava gradnja. 

 Pod održavanjem poljoprivrednog 

zemljišta sposobnim za poljoprivrednu 

proizvodnju smatra se sprječavanje njegove 

zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim 

raslinjem. 

 

 

II. AGROTEHNIČKE MJERE 

 

Članak 3. 

 Agrotehničke mjere iz članka 1.ove 

Odluke jesu: 

1. minimalna razina obrade i održavanje 

poljoprivrednog zemljišta, 

2. sprječavanje zakorovljenosti i 

obrastanja višegodišnjim raslinjem, 

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

4. korištenje i uništenje biljnih ostataka, 

5. održavanje organske tvari u tlu, 

6. održavanje povoljne strukture tla, 

7. zaštita od erozije. 

 

Agrotehničke mjere iz  stavka 1. na određenim 

područjima Općine Bilje mogu se obavljati samo 

na ekološki prihvatljiv način uz primjenu mjera 

kako je to propisano posebnim propisima.  

 Primjena agrotehničkih mjera na ekološki 

prihvatljiv način, osim na područja iz prethodnog 

stavka, odnosi se na 

1. Kovačke livade, 

2. prvu zonu zaštite crpilišta Konkološ, 

3. područje desno od ceste Podunavlje-

Kozjak, 

4. koje posebnom odlukom odredi 

Načelnik Općine Bilje. 

 

Članak 4. 

 Agrotehničke mjere iz članka 3. obvezni su 

provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog 

zemljišta ne umanjujući vrijednost 

poljoprivrednog zemljišta. 

 

1. Mjera: minimalna razina obrade i 

održavanje poljoprivrednog zemljišta 

   

Članak 5. 

 Minimalna razina obrade i održavanja 

poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva 

provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne 

tehnologije, a posebno: 

- redovito obrađivanje i održavanje 

poljoprivrednog zemljišta sukladno 

biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj 

kulturi poljoprivrednog zemljišta, 

- održavanje ili poboljšanje plodnosti 

tla, 

- održivo gospodarenje trajnim 

pašnjacima 

- održavanje voćnjaka i vinograda u 

dobrom vegetativnom stanju. 

 

2. Mjera: sprječavanje zakorovljenosti i 

obrastanja višegodišnjim raslinjem 

 

Članak 6. 

 U cilju sprječavanja zakorovljenosti i 

obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici i 

posjednici dužni su primjenjivati odgovarajuće 

agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i 

nasada i to naročito sljedeće mjere: 

- redovito okopavati i kositi travu i korov 

te krčiti višegodišnje raslinje, 

- spaljivanjem uništavati korov i 

višegodišnje raslinje u skladu sa 

odredbama ove Odluke koje se odnose 

na zaštitu od požara ( uz provođenje 

mjera zaštite od požara sukladno 

posebnim propisima), 

- u neposrednoj blizini međa kositi travu i 

korov kako ne bi došlo do ometanja 

susjednih kultura. 

 

Članak 7. 

Obvezuju se vlasnici i posjednici 

korištenja poljoprivrednog zemljišta  da na svojem 

zemljištu poduzimaju mjere sprječavanja 

zakorovljenosti, i to mehaničkim ili kemijskim 

sredstvima - redovno, radi sprječavanja širenja 

korova na susjedne parcele. 

Kod sprječavanja zakorovljenosti i 

obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva 

potrebno je dati prednost ne kemijskim mjerama 
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zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, 

biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod 

korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati 

prednost herbicidima s povoljnijim 

ekotoksikološkim svojstvima. 

 

Članak 8. 

 Obvezuju se vlasnici i posjednici 

poljoprivrednog zemljišta, zbog zaštite zdravlja 

stanovništva, prije cvatnje  uništiti ambroziju na 

poljoprivrednim površinama, međama, uz poljske 

putove i na neizgrađenom građevinskom 

zemljištu. 

 

 

3. Mjera: suzbijanje biljnih bolesti i štetnika 

 

Članak 9. 

 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 

zemljišta dužni su pravilnom primjenom sredstava 

za zaštitu bilja na način određen pozitivnim 

zakonskim propisima, odnosno  kod suzbijanja 

obvezni su primjenjivati temeljna načela 

integrirane zaštite bilja sukladno posebnim 

propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida. 

 Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici 

poljoprivrednog zemljišta dužni su: 

1. provoditi postupke za 

sprječavanje širenja biljnih  

štetočina na način propisan 

Zakonom o biljnom zdravstvu, 

a posebice su dužni odmah 

nakon provedenih 

agrotehničkih mjera (rezidbe, 

berbe usjeva i sl.) ukloniti sa 

zemljišta sav biljni otpad koji bi 

mogao biti uzrokom biljnih 

štetočina; 

2. ambalažu od utrošenih 

sredstava za zaštitu bilja 

(posebice pesticida) uništiti, 

odnosno odlagati prema 

uputama koje su priložene uz ta 

sredstva. 

 

4. Mjera: korištenje i uništenje biljnih 

ostataka 

 

Članak 10. 

 Vlasnici, odnosno posjednici 

poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa 

zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti 

uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u 

određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj 

kulturi. 

 

Članak 11.  

 Agrotehničke mjere korištenja i 

uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju: 

- obvezu uklanjanja biljnih ostataka 

nakon žetve sa poljoprivrednog 

zemljišta na kojem se primjenjuje 

konvencionalna obrada tla, 

- primjenu odgovarajućih postupaka sa 

žetvenim ostacima na površinama na 

kojima se primjenjuje konvencionalna 

obrada tla, 

- obvezno uklanjanje suhih biljnih 

ostataka nakon provedenih 

agrotehničkih mjera u višegodišnjim 

nasadima, 

- obvezu odstranjivanja biljnih ostataka 

nakon čišćenja kanala, međa i poljskih 

putova, kao i nakon sječe i čišćenja 

šuma, te šuma koje graniče sa 

poljoprivrednim zemljištem. 

 Uništavanje biljnih ostataka paljenjem 

poduzima se uz provođenje mjera zaštite od 

požara sukladno posebnim propisima. 

 

Članak 12. 

 Spaljivanje biljnih otpadaka i korova može 

se obavljati isključivo uz poduzimanje 

odgovarajućih mjera zaštite od požara, 

pridržavajući se općih akata Općine koji razrađuju 

navedenu problematiku. 

 

5. Mjera: održavanje organske tvari u tlu  

 

 

Članak 13. 

 Organska tvar u tlu održava se privođenjem 

minimalnog trogodišnjeg plodoreda prema 

pravilima struke. 
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Članak 14. 

 Trogodišnji plodored podrazumijeva 

izmjenu: strne žitarice – okopavine – industrijsko 

bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese. 

 Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, 

travno-djetelinske smjese  su dio plodoreda i 

mogu na istoj površini ostati duže od tri godine. 

 Podusjevi i međuusjevi i ugar se smatraju 

kao dio plodoreda. 

 

Članak 15. 

 Kod planiranja održavanja razine organske 

tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu 

primjenom konvencionalne ili konzervacijske 

obrade tla i uravnoteženo gnojiti organskim 

gnojem. 

 

6. Mjera: održavanje povoljne strukture tla 

 

Članak 16.  

 Korištenje mehanizacije mora biti 

primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i 

njegovim svojstvima. 

 U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, 

poplavljeno ili prekriveno snijegom ne smije se 

koristiti poljoprivredna mehanizacija na 

poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili 

berbe usjeva. 

 

7. Mjera: zaštita od erozije. 

 

Članak 17. 

 Zaštita od erozije provodi se održavanjem 

minimalne pokrivenosti tla sukladno 

specifičnostima agroekološkog područja. 

 Tijekom vegetacijskog razdoblja, na 

područjima na kojima je uočena erozija 

poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov 

koji umanjuje eroziju tla. 

 Tijekom zime u uvjetima kada se na 

oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko 

nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada 

tla. 

 Zaštita od erozije provodi se upravljanjem 

i pravilnom obradom na poljoprivrednom 

zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama 

tla. 

 

Članak 18. 

 Za područje Općine Bilje  provode se 

slijedeće agrotehničke mjere zaštite od erozije: 

1. ograničenje sječe ili potpuni prestanak 

sječe višegodišnjih nasada osim sječe 

iz agrotehničkih razloga; 

2. zabrana preoravanja livada pašnjaka i 

neobrađenih površina na strmim 

zemljištima i njihovo pretvaranja u 

oranice s jednogodišnjim kulturama; 

3. obvezno zatravnjivanje strmog 

zemljišta; 

4. zabrana skidanja humusnog, odnosno 

oraničnog sloja površine 

poljoprivrednog zemljišta; 

5. zabrana proizvodnje jednogodišnjih 

kultura, odnosno obveza sadnje 

dugogodišnjih nasada i višegodišnjih 

kultura. 

 

 

Članak 19. 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 

zemljišta  dužni su održavati dugogodišnje nasade 

i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od 

erozije na tom zemljištu. 

 

 

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I 

ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 

RUDINA 

 

Članak  20. 

 Mjere za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina su: 

1. održavanje živica i međa; 

2. održavanje poljskih putova; 

3. uređivanje i održavanje kanala; 

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih 

čestica; 

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih 

pojasa. 

 Zabranjuje se odlaganje zemlje, smeća, 

građevinskog i drugog otpada, životinjskih lešina 
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na području poljoprivrednih rudina osim ako za te 

svrhe ne postoji posebno odvojena površina, a isto 

određeno drugim općim ili pojedinačnim aktom. 

 

 

1.  Održavanje živica i međa 

 

Članak 21. 

 Živice uz poljoprivredno zemljište moraju 

se održavati tako da svojom širinom i visinom ne 

zasjenjuju susjedne parcele, odnosno ometaju 

njihovo iskorištavanje. 

  Živice uz poljske putove i međe mogu se 

zasaditi najmanje 0,50 m od ruba poljskog puta 

odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,60 m, te se 

u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih 

parcela moraju obrezivati tako da njihova visina 

ne prelazi 1,2m. 

 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 

zemljišta dužni su iskrčiti živice na međama, 

između obradivih površina, kao i na površinama 

koje su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju.  

 Pojedinačna stabla, odnosno trajne nasade 

vlasnici i posjednici zemljišta moraju podizati na 

dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela kako ne 

bi zasjenjivale susjedno zemljište. 

 Novi trajni nasadi ne mogu se saditi na 

manjoj udaljenosti od 3 m od susjedne parcele. 

 Sadnja stablašica u živicama, odnosno 

međama je zabranjena. 

 

2. Održavanje poljskih puteva 

 

Članak 22. 

 Brigu oko održavanja, odnosno uređivanja 

poljskih putova – lenija koje koriste dužni su 

voditi vlasnici i posjednici, razmjerno njihovom 

korištenju. 

 Poljski put utvrđen kao nerazvrstana cesta 

održava se sukladno propisima o cestama i 

komunalnom gospodarstvu. 

 Obveznici iz stavka 1. dužni su poljske 

putove prema potrebi nasipavati i poravnati  radi 

sprječavanja zadržavanja oborinskih voda, a 

kanale uz put redovito čistiti. 

 Prilikom oštećenja puta prevoženjem 

tereta, građevinskim zahvatima i sl. obveznici iz 

st. 1 dužni su  otkloniti sva oštećenja i dovesti put 

u prijašnje stanje. 

 Posebno se zabranjuje: 

- neovlašteno preoravati putove, 

- neovlašteno mijenjati trasu putova, 

- izvoziti na putove i s poljoprivrednim 

oruđem pri obradi poljoprivrednog 

zemljišta iznositi neadekvatan otpadni 

materijal i biljni otpad, 

- skretati oborinsku i drugu vodu na 

poljske putove. 

 Nasipavanje poljskih putova dozvoljeno je 

uz prethodnu suglasnost Općine. 

 Zabranjuje se odlaganje smeća i drugih 

otpadaka, te sadnja drveća i drugog bilja, odnosno 

poduzimanje drugih radnji (odoravanje i sl.) 

kojima se sužavaju postojeći poljski putovi, 

odnosno smanjuje  njihova prohodnost. 

 Progon stoke dozvoljen je isključivo 

poljskim putem uz obvezni nadzor do površina 

pašnjaka, a sukladno odredbama Odluke o 

komunalnom redu Općine Bilje . 

 

3. Uređivanje i održavanje kanala 

 

Članak 23. 

 Vlasnici, odnosno posjednici 

poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze 

prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda, 

odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala, u 

slučajevima kada su ti kanali građeni kao zasebni 

objekti, obvezni su iste čišćenjem održavati u 

stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se 

omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda. 

 U cilju održavanja kanala u dobroj funkciji 

za odvođenje suvišne vode s poljoprivrednih 

površina zabranjeno je: 

- mijenjati smjer kanala bez suglasnosti 

nadležnog tijela za poslove vodnoga 

gospodarstva, 

- odlagati u kanal zemlju, kamen i druge 

materijale i predmete, odnosno 

obavljati radnje kojima se može 

utjecati na promjenu potoka, vodostaja 

i količine vode, 

- uz kanale na udaljenosti manjoj od 2 

metra od ruba kanala obrađivati 
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zemlju, kopati zemlju, šljunak ili 

pijesak i obavljati druge radnje kojima 

se mogu oštetiti kanali ili poremetiti 

njihovo funkcioniranje. 

 

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica 

 

Članak 24. 

 Vlasnici i posjednici ne smiju sadnjom 

voćnjaka ili drugih visokorastućih kultura 

zasjenjivati  susjedno zemljište, te time 

onemogućavati ili otežavati poljoprivrednu 

proizvodnju na tom zemljištu, u protivnom 

oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu 

poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno 

Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 

 

5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 

 

Članak 25.  

 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 

zemljišta, koji na istome imaju zasađene 

vjetrobranske pojaseve dužni su iste održavati u 

urednom i funkcionalnom stanju. 

 Općina Bilje  može za svaki pojedinačni 

slučaj vlasnicima, odnosno posjednicima zemljišta 

utvrditi obvezu sadnje i održavanja vjetrobranskog 

pojasa. 

 

Članak 26. 

 Vlasnici, odnosno posjednici 

poljoprivrednog zemljišta obvezni su provoditi 

mjere propisane ovom Odlukom, te se pridržavati 

svih zabrana i ograničenja utvrđenih ovom 

Odlukom. 

 Vlasnici, odnosno posjednici 

poljoprivrednog zemljišta koji sami ne poduzmu 

odgovarajuće agrotehničke mjere na svom 

zemljištu, dužni su to omogućiti ovlaštenim 

pravnim osobama, a na trošak vlasnika odnosno 

ovlaštenika. 

 

IV. NADZOR  

 

Članak 27. 

 Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke 

provodi poljoprivredni redar Općine Bilje  i 

nadležne inspekcije ovlaštene posebnim 

zakonima. 

 

Članak 28. 

 U obavljanju nadzora poljoprivredni redar 

ovlašten je: 

- rješenjem narediti: 

- poduzimanje radnji u svrhu 

sprječavanja nastanka štete, 

onemogućavanja ili 

smanjenja poljoprivredne 

proizvodnje 

- poduzimanje radnji u svrhu 

uklanjanja posljedica nastale 

štete u poljoprivrednoj 

proizvodnji 

- poduzimanje radnji u svrhu 

provedbe mjera za uređivanje 

i održavanje poljoprivrednih 

rudina 

- uklanjanje protupravno 

postavljenih ograda, živica, 

drvoreda, voćnjaka 

pojedinačnih stabala i grmlja 

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu 

počinjenja prekršaja 

- izdati obvezni prekršajni nalog. 

 

Članak 29. 

 Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog 

zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u 

provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano 

obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog 

zemljišta. 

 Ako poljoprivredni redar u svome radu 

naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne 

policijske uprave. 

 

Članak 30. 

 Poljoprivredni redar mora imati iskaznicu. 

 

Članak 31. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje  

dužan je podnijeti Ministarstvu poljoprivrede i 

Agenciji za poljoprivredno zemljište do 31. ožujka 

svake tekuće godine za prethodnu godinu izvješće 
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o primjeni propisanih mjera iz članka 3. i članka 

20. ove Odluke. 

 

V. PREKRŠAJNE ODREDBE 

 

Članak 32. 

 Kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 

kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako: 

- ne sprječava zakorovljenost i obraslost 

višegodišnjim raslinjem sukladno 

članku 5. Odluke; 

- ne provodi odgovarajuće agrotehničke 

mjere obrade tla i njege usjeva i 

nasada iz članka 6. Odluke; 

- ne poduzima mjere sprječavanja 

zakorovljenosti iz članka 7. Odluke; 

- ne uništava ambroziju prije cvatnje iz 

članka 8.Odluke ; 

- ne provodi mjere suzbijanja bolesti i 

štetnika na način  propisan člankom 

9.stavak 2.točka 1. Odluke; 

- ambalažu od utrošenih sredstava za 

zaštitu bilja ne uništava, odnosno 

odlaže prema uputama koje su 

priložene uz  ta sredstva sukladno 

članku 9.stavak 2 točka 2.Odluke; 

- ne poduzima mjere iz članka 11. 

Odluke kako bi spriječio širenje biljnih 

bolesti ili štetnika; 

- ne provodi mjere održavanja organske 

tvari u tlu, primjenjujući pravila 

trogodišnjeg plodoreda prema 

pravilima struke, sukladno čanku 14. 

Odluke; 

- postupa suprotno mjerama iz članka 

18. ove Odluke 

- ne održava dugogodišnje nasade i 

višegodišnje kulture podignute radi 

zaštite od erozije na tom zemljištu iz 

članka 19. Odluke; 

 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom 

u iznosu od 500,00 do 15.000,00 kuna kazniti će 

se odgovorna osoba u pravnoj osobi. 

 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom 

u iznosu od  500,00 do 15.000,00 kuna kazniti će 

se fizička osoba. 

 

Članak 33. 

 Kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 

kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako: 

- odlaže zemlju, smeće, građevinski i 

drugi otpad, životinjske lešine 

suprotno članku 20.stavak 2.Odluke; 

- ne uređuje i održava živicu i međe 

sukladno članku 21. Odluke; 

- ne održava poljske putove sukladno 

članku 22. Odluke; 

- postupa suprotno stavcima 5., 6. i 7. 

članka 22. Odluke; 

- postupa suprotno članku 23. Odluke; 

- ne sprječava zasjenjivanje susjednih 

parcela sukladno članku 24. Odluke; 

  Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 

kaznom u iznosu od 500,00 do 15.000,00 kuna 

kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi. 

  Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 

kaznom u iznosu od  500,00 do 15.000,00 kuna 

kazniti će se fizička osoba. 

Članak 34. 

 Poljoprivredni redar može naplaćivati 

novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, uz 

izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj odluci. 

 Protiv osobe koja nije platila novčanu kaznu 

u zakonskom roku, izdat će se obavezni prekršajni 

nalog s novčanom kaznom, a ukoliko okrivljenik u 

roku koji mu je određen za plaćanje izrečene 

novčane kazne uplati 2/3 iste, smatrat će se da je 

novčana kazna u cjelosti plaćena. 

 

Članak 35. 

 U provedbi nadzora nad odredbama ove 

Odluke poljoprivredni redar Općine Bilje  i 

nadležne inspekcijske službe mogu pored naplate 

kazne propisane odredbama članaka 35. i 36. ove 

Odluke narediti vlasnicima ili posjednicima 

poljoprivrednog zemljišta poduzimanje mjera 

propisanih ovom Odlukom. 

 Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog 

zemljišta koji ne provedu agrotehničke mjere iz 

članaka 4. do 19. ove Odluke i mjere za uređivanje 

i održavanje poljoprivrednih rudina iz članaka 20. 

do 26. ove Odluke dužni su, pored plaćanja kazne 

propisane odredbama članaka 32. i 33. ove 

Odluke, omogućiti ovlaštenim pravnim osobama 
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poduzimanje mjera i snositi troškove provođenja 

istih. 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 36. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu 

poljoprivrednog zemljišta, te mjerama za uređenje 

i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Bilje  

(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj 2/2010). 

 

Članak 37. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine Bilje . 

  

 

KLASA: 320-02/17-01/3 

URBROJ: 2100/02-01-17-1 

Bilje, 07. prosinca 2017.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

38.  

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Bilje 

(„Službeni glasnik" broj: 05/13. i 3/14.), Općinsko 

vijeće Općine Bilje na svojoj 5. sjednici održanoj 

dana 7. prosinca 2017.g. donosi  

 

 

ODLUKA 

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 mirovinom 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 na snagu danom donošenja i 

objaviti će se u Službenom glasniku Općine Bilje.  

 

 

Klasa: 402-10/14-02/1 

Urbroj: 2100/02-01-17-20 

Bilje, 07.prosinca 2017.g.  

 

        

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

39.  

 

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 

1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“, broj: 82/15.), te članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, 

broj: 05/13. i 03/14.), Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. 

prosinca 2017. godine, usvojilo je  
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ANALIZA STANJA 

sustava civilne zaštite na području Općine Bilje 

za 2017. godinu 

 

UVOD 

 

 Preimenovanjem sustava zaštite u 

spašavanja u sustav civilne zaštite izvršeno je 

usklađivanje i standardiziranje sa stanjem na 

prostoru EU na način da se zaštita i spašavanje u 

velikim nesrećama i katastrofama definiraju kao 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

 Civilna zaštita je sustav organiziranja 

operativnih snaga, građana i ostalih sudionika za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim 

nesrećama i katastrofama. Općina Bilje dužna je 

organizirati poslove iz svog djelokruga koji se 

odnosi na planiranje, razvoj, učinkovito 

funkcioniranje i financiranje sustava civilne 

zaštite. Člankom 17. stavak 1. podstavak 1. Zakon 

o sustavu civilne zaštite definirano je da 

predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela 

JLS u postupku donošenja proračuna razmatra i 

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i 

usvajaju svake četiri godine. 

 

 Općina Bilje ima usvojene dokumente na 

svim razinama. Ima usvojenu Procjenu 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od velikih nesreća i katastrofa, 

Plan zaštite i spašavanja (s Planom civilne zaštite - 

kao sastavnim dijelom), te uspostavljen sustav 

zaštite i spašavanja (snage, sredstva i procedure), 

koji je sada u evoluciji sukladno novom – 

važećem Zakonu o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“, broj: 82/15.) i provedbenim 

propisima. U završetku je Procjena ugroženosti od 

velikih nesreća na području Općine Bilje i u skoro 

vrijeme predložit će se Općinskom vijeću na 

usvajanje. 

 

 Općina Bilje ima uspostavljen sustav ranog 

upozoravanja putem ŽC 112 Osijek, ali 

operativnih centara stalno spremnih snaga (MUP, 

Zavod za hitnu medicinu, JVP, VZ, DVD). 

 

 Člankom 17. stavak 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj:82/154.) definirano je da predstavničko 

tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica 

lokalne samouprave izvršava slijedeće 

zadaće: 

 u postupku donošenja proračuna 

razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 

godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje, te smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju 

svake četiri godine donosi procjenu rizika od 

velikih nesreća, donosi odluku o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite, donosi odluku o osnivanju postrojbi 

civilne zaštite, osigurava financijska 

sredstva za izvršavanje odluka o 

financiranju aktivnosti civilne zaštite u 

velikoj nesreći i katastrofi prema načelu 

solidarnosti. 

 

 

 Operativne snage sastoje se od : 

➢ Stožera za zaštitu i spašavanje 

➢ Postrojbe civilne zaštite 

➢ Zapovjedništva i postrojbe 

vatrogastva 

➢ Službi i postrojbi pravnih osoba 

koje se civilnom zaštitom bave u 

svojoj redovitoj djelatnost 

➢ Službi i postrojbi središnjih tijela 

državne uprave koje se civilnom 

zaštitom bave u svojoj redovitoj 

djelatnosti 

 

  Ostali sudionici su još i 

fizičke i pravne osobe, izvršna i 



 

 

 

164                               «Službeni glasnik»      _________________   Broj 13 

 

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

Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj ,iur. Općinski  načelnik Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 

 

predstavnička tijela JLP(R)S i 

središnja tijela državne uprave. 

 

 

PLANSKI DOKUMENTI 

 

 Na temelju važećih zakona i propisa 

Općina Bilje je u protekloj 2017. godini donijela 

slijedeće akte iz područja sustava civilne zaštite: 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BILJE S 

FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 

TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2017-2019. 

godinu, KLASA: 810-01/14-01/1, URBROJ: 

2100/02-01-17-76, od 14. ožujka 2017. godine. 

 

PLAN RADA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE BILJE ZA 2017. godinu, KLASA: 

810-01/14-01/1, URBROJ: 2100/02-02/1-17-77, 

od 14.ožujka 2017. godine. 

 

ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA 

ZA  IZRADU PROCJENE RIZIKA OD 

VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE 

OPĆINE BILJE, KLASA: 810-01/17-01/1, 

URBROJ: 2100/02-02-17-2, od 05. travnja 2017. 

godine. 

 

PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA 

ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU 

OPĆINE BILJE ZA 2017. godinu, KLASA: 

214-02/15-01/1, URBROJ: 2100/02-02-17-40 od 

10. svibnja 2017.  godine. 

 

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I 

OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I 

GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI 

POVEČANA OPASNOST NASTANKA I 

ŠIRENJA POŽARA, KLASA: 214-02/15-01/1, 

URBROJ: 2100/02-02-17-41 od 10. svibnja 2017. 

godine. 

 

PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH 

SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA NA 

PODRUČJU OPĆINE BILJE U 2017. godini, 

KLASA: 214-02/15-01/1, URBROJ: 2100/02-02-

17-42 od 11. svibnja 2017. godini. 

 

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE 

PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI 

POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

OD INTERESA ZA REPUBLIKU 

HRVATSKU NA PODRUČJU OPĆINE 

BILJE U 2017. godini, KLASA: 214-02/15-01/1, 

URBROJ: 2100/02-02-17-43 od 12. svibnja 2017. 

godine. 

 

PRIPREMNE AKTIVNOSTI PRED 

ŽETVENU I TURISTIČKU SEZONU U 2017. 

godini, KLASA: 214-02/15-01/1, URBROJ: 

2100/02-03/10-17-44 od  15. svibnja 2017. 

godine. 

 

ZAKLJUČAK O IMENOVANJU 

POVJERENSTVA ZA IZRADU PROCJENE 

RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA 

PODRUČJE OPĆINE BILJE, KLASA: 810-

01/17-01/1, URBROJ: 2100/02-02-17-7 od 04. 

srpnja 2017. godine. 

 

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. 

 

POSLOVNIK O RADU STOŽERA CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆINE BILJE, KLASA: 810-

01/17-01/2, URBROJ: 2100/02-02-17-8 od 06. 

studenog 2017. godine. 

 

PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE OPĆINE 

BILJE ZA RAZDOBLJE 2017-2018. godine, 

KLASA: 363-05/11-01/3, URBROJ: 2100/02-02-

17-13 od 07. studenog 2017. godine. 

 

MJERE CIVILNE ZAŠTITE U 

NEPOVOLJNIM VREMENSKIM 

UVJETIMA 2017-2018 godine ZA PODRUČJE 

OPĆINE BILJE, KLASA: 810-01/17-01/2, 

URBROJ: 2100/02-02-17-12 od 15. studenog 

2017. godine. 
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 Člankom 97. stavak 1. Zakona JLP(R)S 

dužne su donijeti procjenu rizika od velikih 

nesreća u roku od dvije godine od dana stupanja 

na snagu  Pravilnika  koji propisuje nositelje, 

sadržaj i postupke izrade planskih dokumenata. 

 

 U drugom dijelu ove kalendarske godine 

radna skupina sa ovlaštenikom u svojstvu 

konzultanta radila je na izradi Procjene rizika od 

velikih nesreća koja će u skoro vrijeme na 

prijedlog načelnika Općine biti dostavljena 

Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.  

 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

1. STANJE SUSTAVA 

 

 Stanje sustava na području Općine 

Bilje karakterizira činjenicom da se 

provodilo sukladno dosadašnjim odredbama 

Zakona o zaštiti i spašavanju i  na temelju 

usvojenih Smjernica za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja za period 2016-

2019. godinu. 

 

 Temeljem Zakona o vatrogastvu 

(„Narodne novine“ broj: 106/99., 117/01., 

36/02., 96/03.,139/04-pročišćeni tekst., 

174/04., 38/09. i 80/10.), članaka 4. i 35. 

Zakona o ustrojstvu i djelokrugu 

ministarstava i drugih središnjih tijela 

državne uprave („Narodne novine“ broj: 

93/16. i 104/16.), članka 51. stavak 4 i 

članka 76. stavak 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 

82/15.), a u svezi članaka 24. do 33. Zakona 

o sustavu državne uprave („Narodne 

novine“, broj: 150/11., 12/13., 93/16. i 

104/16.) te sukladno Planu inspekcijskih 

nadzora u području civilne zaštite i 

vatrogastva za 2017. godinu dana 27. travnja 

2017. godine izvršen je inspekcijski nadzor 

inspektora za vatrogastvo.  

 

 Cilj inspekcijskog nadzora je 

utvrđivanje provedbe obveza nadzirane 

pravne osobe u provedbi Zakona o 

vatrogastvu i podzakonskih akata. 

 

 Na temelju odredbi članka 76. 

Zakona o sustavu civilne zaštite dana 21. 

studenog 2017. godine proveden je 

inspekcijski nadzor inspektorice zaštite i 

spašavanja. Cilj inspekcijskog nadzora bila 

je provjera provedbe obveza JLS iz članaka 

17., 19., 24., 25., 34., 41. i 62. Zakona o 

sustavu civilne zaštite i njegovih 

provedbenih akata, uvažavajući 

podzakonske akte iz članaka 92. i 93. 

Zakona. 

 

 Općinsko vijeće Općine Bilje zadnju 

Analizu je usvojilo na svojoj 28. sjednici 

održanoj dana 14. prosinca 2016. godine. 

 

 

2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, 

operativno i koordinativno tijelo koje pruža 

stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i 

spašavanja kojima rukovodi načelnik Općine 

Bilje. 

 

 U ovom izvještajnom razdoblju nije 

bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem 

Stožera. Održane dvije sjednice u užem 

sastavu  pri donošenju Plana rada Stožera i 

razmatranja prijedloga Provedbenog Plana 

unaprjeđenja zaštite od požara i donošenje 

prijedloga nacrta Plana operativne provedbe 

programa aktivnosti. Na drugoj sjednici se 

razmatralo o mjerama civilne zaštite u 

nepovoljnim vremenskim uvjetima i Planu 

rada zimske službe za 2017/2018. godinu. 

 

 Zakonom o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“, broj: 82/15.) predviđeno 

je da predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave više ne osniva Stožer, već 

izvršno tijelo (načelnik Općine) temeljem 

članka 24. stavak 1. istog Zakona osniva 

Stožer civilne zaštite i imenuje načelnika 
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Stožera, zamjenika načelnika i članove od 

predstavnika operativnih snaga sustava 

civilne zaštite, upravnog tijela jedinice 

lokalne samouprave i drugih pravnih osoba 

od osobite važnosti za sustav civilne zaštite. 

 

 Odlukom načelnika, a sukladno Pravilniku 

o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika i članova stožera civilne 

zaštite („Narodne novine“, broj: 37/16.) dana 12. 

srpnja 2017. godine osnovan je Stožer i 

imenovano je 15 članova Stožera te je usvojen 

Poslovnik o radu Stožera. 

 

 Dana 16. studenog 2017. u organizaciji 

DUZS, Područni ured Osijek, u prostorijama 

Općine Darda, predstavljen je Program 

osposobljavanja stožera civilne zaštite JLS. Teme 

osposobljavanja su bile Sustav Civilne zaštite, 

Obveze i zadaće lokalne zajednice i odgovornih 

osoba u zaštiti i spašavanju i Stožerno upravljanje 

u kriznim događajima. 

 

 Evidencije pripadnika vode se 

temeljem Pravilnika o vođenju evidencija 

pripadnika operativnih snaga civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj: 75/16.), a kontakt 

podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski 

brojevi) redovito se ažuriraju u planskim 

dokumentima. 

 

 

3. VATROGASTVO 

 

 Vatrogasne postrojbe na području Općine 

Bilje pored gašenja požara i spašavanja ljudi i 

imovine, kontinuirano u okviru svojih nadležnosti 

provode i preventivne mjere zaštite od požara s 

ciljem smanjenja požara i nesreća, odnosno 

ublažavanje posljedica. 

 

 Sukladno obvezama utvrđenim člankom 

13. stavak 7. Zakona o zaštiti od požara, izrađeni 

su i na općinskom vijeću usvojeni doneseni 

dokumenti Procjenu ugroženosti od požara i Plan 

zaštite od požara za Općinu Bilje. 

 

 Vatrogastvo uz druge službe i pravne 

osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u 

okviru svoje djelatnosti, predstavlja 

okosnicu sustava zaštite i spašavanja na 

području zaštite i spašavanja i ima zakonsku 

obvezu uključiti se u sustav zaštite i 

spašavanja.  

 

 

  

 Zbog svoje organiziranosti, 

obučenosti i opremljenosti vatrogastvo je 

glavni nositelj provedbe zaštite i spašavanja 

sukladno Planu zaštite od požara i  drugim 

operativnim planovima. Redovito se kupuje 

i obnavlja oprema i materijalna sredstva, 

kako osobna tako i skupna. 

 

 Na području Općine Bilje nema 

profesionalnih, ni dobrovoljnih vatrogasnih 

postrojbi u gospodarstvu, a prema 

kategorijama ugroženosti od požara u 

građevinama, građevnim dijelovima i 

prostorima pravnih osoba koje djeluju na 

tom području, za to nema potrebe. 

 

 Vatrogastvo Općine Bilje 

organizirano je kao Vatrogasna zajednica 

Općine Bilje, kroz koju djeluje četiri 

dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Bilje, 

DVD Kopačevo, DVD Vardarac koji su 

operativni i DVD Lug koje je i dalje van 

operativnosti zbog nedovoljnog broja 

operativnih vatrogasaca, čije se aktivnosti 

financiraju iz proračuna Općine Bilje. U 

Vatrogasnoj zajednici je trenutno 47 

operativno osposobljenih vatrogasaca. DVD 

Bilje je stožerno društvo u smislu 

obučenosti, opremljenosti i brojnosti 

članova. 

 

 Vatrogasne postrojbe u sklopu VZ 

Općine Bilje u proteklom periodu imali su 

21 intervencija. 
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Tablica 1. 

Red.broj VRSTA INTERVENCIJE količina 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

POŽARNE 

Požar otvorenog prostora 

Požar objekta-spremište 

Gašenje dimnjaka 

Pož. Izviđanje 

 

 

TEHNIČKE 

Pranje prometnica 

Osiguranje skupova 

Uklanjanje drveća sa prometnica 

Crpljenje vode iz stambenog objekta 

Probijanje kanalizacije 

 

11 

4 

2 

3 

2 

 

 

            10 

1 

4 

 

1 

 

1 

3 

 UKUPNO      21 

 

 

 

U tim aktivnostima utrošeno je ukupno 278 

sati rada. 

 

 U tijeku pred žetvenih i žetvenih 

aktivnosti odrađeno je 40 smjena dežurstva 

(32 u domu DVD-a Bilje i 8 u ophodnjama) 

ukupno 320 sati, te prijeđenih 250 kilometara 

u ophodnjama. 

 

 U tijeku požarne sezone izrađeni su i 

doneseni slijedeće akti: Provedbeni plan 

unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine 

Bilje za 2017. godinu,  Plan motrenja, čuvanja i 

ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje 

prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara, 

Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite 

od požara na području Općine Bilje u 2017. godini, 

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku na području 

Općine Bilje u 2017. godini 

 

 Svi vatrogasci posjeduju skupnu i osobnu 

zaštitnu opremu. 

 

 U tijeku je školovanje-obuka za 10 

vatrogasaca. 

 

4. CIVILNA ZAŠTITA  (POSTROJBA) 

 

 Općina Bilje ima osnovanu postrojbu 

Civilne zaštite opće namjene. Osnovana je u 

cilju potpore za provođenje mjera civilne 

zaštite i bila je jedan od nositelja operativnih 

snaga Općine Bilje 

 

 Od svih operativnih snaga najviše 

problema u organiziranju i vođenju 

evidencije je u postrojbi civilne zaštite opće 

namjene. Određen broj pripadnika postrojbe 

je promijenio prebivalište ili su otišli u 

inozemstvo (Irska i Njemačka) na rad, na 

određeno vrijeme, te su time izgubili pravo 

biti pripadnici postrojbe civilne zaštite.  

 

 Postrojba civilne zaštite je djelomično 

opremljena materijalno-tehničkim sredstvima 

potrebnim za provođenje akcija zaštite i 

spašavanja. 
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 Radi tih i sličnih problema planira se 

težište operativnih djelovanja prebaciti na 

općinska DVD-a i povjerenike i njihove 

zamjenike. Člankom 21. Pravilnika  o 

mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 

operativnih snaga sustava civilne zaštite 

određeno se da jedan povjerenik i njegov 

zamjenik  rasporede na maksimalno 300 

stanovnika što bi za Općinu Bilje u konačnici 

iznosilo 18 povjerenika i 18 zamjenika i 

temeljem članka 16. stavak 3. Pravilnika 

imaju ista prava i obveze kao i pripadnici 

postrojbe civilne zaštite. Izradom i 

donošenjem Plana djelovanja civilne zaštite 

organizirati će se odabir povjerenika i 

njihovih zamjenika. 

 

 

5.  SLUŽBE I POSTROJBE 

PRAVNIH OSOBA KOJA SE 

CIVILNOM ZAŠTITOM U SVOJOJ 

REDOVITOJ DJELATNOSTI 

 

 Općina Bilje je donijela Odluku o 

određivanju pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje na području Općine Bilje. 

Ovom Odlukom određuju se operativne 

snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i 

spašavanje s ciljem priprema i sudjelovanju u 

otklanjanju posljedica katastrofa i velikih 

nesreća. 

 

 Pravne osobe koje se zaštitom i 

spašavanjem bave kao svojom redovitom 

djelatnošću djeluju sukladno svojim 

operativnim planovima i na temelju 

izmijenjenog dopunjenog Plana zaštite i 

spašavanja Općine Bilje. Aktiviraju se za 

provođenje mjera i postupaka u cilju 

sprječavanja nastanka, ublažavanja, te 

uklanjanja posljedica katastrofa i nesreća. 

 

 Odlukom načelnika Općine Bilje 

određene su operativne snage i pravne osobe 

od interesa za zaštitu i spašavanje na 

području Općine Bilje. 

 

Operativne snage: 

 

➢ Stožer CZ 

 

➢ Postrojba CZ ON 

➢ Vatrogasna zajednica Općine Bilje 

➢ Općinsko komunalno poduzeće 

„Komunalno-Bilje“ d.o.o. Bilje 

 

Pravne osobe: 

 

➢ Veterinarska stanica B. Manastir 

➢ Vodoopskrba d.o.o.. Darda 

➢ Prijevoznik „Robert line“ Bilje 

 

 U slučaju da pravne osobe i službe 

koje su navedene, a nisu u mogućnosti da 

sami provode aktivnosti koje su određeni  

zakonom i propisima, a sama ugroza prijeti 

nastankom katastrofe ili veće nesreće 

upućuje se zahtjev za dopunsku pomoć s 

područja Osječko-baranjske županije. 

 

 

6.  SLUŽBE I POSTROJBE 

SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE 

UPRAVEKOJA SE CIVILNOM 

ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ 

REDOVITOJ DJELATNOSTI 

 

 

 Središnja tijela državne uprave 

(ministarstva i državne upravne organizacije) 

uključene su u zaštitu i spašavanje na 

području Općine Bilje kroz svoje 

sudjelovanje u Stožeru zaštite i spašavanja 

(djelatnici DUZS, MUP-a i sl.) kao 

savjetodavna tijela, ali i kao operativna u 

provođenju određenih zakonom propisanih 

radnji kojima se bave i u svojoj redovitoj 

djelatnosti (MUP-regulacija prometa, 

sprječavanje nereda i sl.). 

 Mora se spomenuti i Centar 112, koji 

je jedinstveni operativno komunikacijski 

centar koji zaprima sve pozive vezane za 

hitne operacije, nesreće ili prijetnje od 

nastanka katastrofe, te putem sredstava veze, 
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na temelju standardiziranih operativnih 

postupaka žurno izvješćuje sve nadležne 

službe i koordinira djelovanje po pozivu. 

 

7. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

 

 Udruge građana koje nemaju javne ovlasti, 

a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni 

su dio operativnih snaga, imaju utvrđen ustroj, 

poznati su im potencijali članova te imaju 

iskustava u organizaciji. 

 

 Udruge građana financiraju se sukladno 

podnesenim programima i razvojnim projektima. 

Po donošenju Procjene rizika njihove zadaće u 

zaštiti i spašavanju utvrdit će se planskim 

dokumentima. 
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IZVOD OSTVARENJE PRORAČUNA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Program: SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
 

Ostvarenje 
 

za razdoblje od 1.1.2017 do 21.11.2017  
 

SVEUKUPNO  310.800,00 334.800,00 241.625,00 72,17%  

        

BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATAKA 

IZVORNI 

PLAN TEKUĆI PLAN 

OSTVAREN

O INDEX 

        

1 2 3 4 5 5/4   

       

        

Razdjel 1000 OPĆINA BILJE 310.800,00 334.800,00 241.625,00 72,17%  

Glava   1002 (G) SUSTAV ZAŠTITE I 310.800,00 334.800,00 241.625,00 72,17%  

 SPAŠAVANJA       

Aktivnost PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%  

 NESREĆA       

Izvor sredstava OPĆINA BILJE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%  

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%  

32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%   

323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%   

3239 Ostale usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%  

32399 Ostale nespomenute usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%  

Aktivnost PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%  

Izvor sredstava OPĆINA BILJE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%  

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%  

32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%   

323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%   

3239 Ostale usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%  

32399 Ostale nespomenute usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%  

Aktivnost ZAŠTITA INSPEKT - TROŠKOVI 7.000,00 7.000,00 5.625,00 80,36%  

 ZAŠTITE NA RADU       

Izvor sredstava OPĆINA BILJE 7.000,00 7.000,00 5.625,00 80,36%  

3 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 5.625,00 80,36%  

32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 5.625,00 80,36%   

323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 5.625,00 80,36%   

3239 Ostale usluge 7.000,00 7.000,00 5.625,00 80,36%  

32399 Ostale nespomenute usluge 7.000,00 7.000,00 5.625,00 80,36%  

Aktivnost CIVILNA ZAŠTITA - OPREMANJE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%  

 TIMOVA       

Izvor sredstava OPĆINA BILJE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%  

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%  

32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%   

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%   
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3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%  

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%  

Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%  

Izvor sredstava OPĆINA BILJE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%  

3 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%  

32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%   

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%   

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%  

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%  

Aktivnost 007 TROŠKOVI MOBILIZACIJE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%  

Izvor sredstava OPĆINA BILJE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%  

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%  

32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%   

323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%   

3239 Ostale usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%   
 

 

 

 

 

 

 

21.11.2017  8:11:26 

 

 

BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATAKA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENO INDEX 

        

1 2 3 4 5 5/4   

       

      

 

 

32399 Ostale nespomenute usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%  

Aktivnost USLUGE JPVP GRADA OSIJEK 0,00 24.000,00 16.000,00 66,67%  

 PUTEM BROJA 193       

Izvor sredstava OPĆINA BILJE 0,00 24.000,00 16.000,00 66,67%  

3 Rashodi poslovanja 0,00 24.000,00 16.000,00 66,67%  

32 Materijalni rashodi 0,00 24.000,00 16.000,00 66,67%   

323 Rashodi za usluge 0,00 24.000,00 16.000,00 66,67%   

3239 Ostale usluge 0,00 24.000,00 16.000,00 66,67%  

32399 Ostale nespomenute usluge 0,00 24.000,00 16.000,00 66,67%  

Korisnik VZ BILJE 251.800,00 251.800,00 220.000,00 87,37%  

Aktivnost FINANCIRANJE REDOVNE 251.800,00 251.800,00 220.000,00 87,37%  

 DJELATNOSTI DVA-OVA       

Izvor sredstava OPĆINA BILJE 251.800,00 251.800,00 220.000,00 87,37%  

3 Rashodi poslovanja 251.800,00 251.800,00 220.000,00 87,37%  

38 Ostali rashodi 251.800,00 251.800,00 220.000,00 87,37%   

381 Tekuće donacije 251.800,00 251.800,00 220.000,00 87,37%   

3811 Tekuće donacije u novcu 251.800,00 251.800,00 220.000,00 87,37%  

38119 Ostale tekuće donacije 251.800,00 251.800,00 220.000,00 87,37%  
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EDUKACIJA GRAĐANA 

 

 

 Procjenjuje se da su građani 

upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog 

broja za hitne pozive 112 i drugim važećim 

pozivnim brojevima za interventne službe. 

Vlasnici i korisnici javnih objekata u 

kojima se okuplja veći broj ljudi upoznati 

su s obvezom postavljanja na vidljivom 

mjestu znakova za uzbunjivanje. 

Upoznavanje građana provodi se putem 

sredstava javnog informiranja. 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 Temeljem ove Analize predlaže se 

slijedeći zaključak: 

 

  U 2017. godini na području Općine 

Bilje nisu zabilježene ugroze, veće 

katastrofe i nesreće, te nije bilo potrebito 

angažiranje operativnih snaga civilne 

zaštite. 

 

 Stanje izrađenosti dokumenata je 

dobra. Svi su dokumenti doneseni i 

usklađeni sa zakonskom regulativom. 

 

 Većina zadaća iz Smjernica je 

realizirana, te se postupalo u skladu 

ostvarivanja istih. 

 

 Preuzimanjem obveza Zakona o 

sustavu civilne zaštite nameću se sve veća 

ulaganja kako u materijalnim sredstvima 

tako i u ljudskim potencijalima u cilju 

spremnog djelovanja u ostvarivanju zaštite i 

spašavanja. 

 

 Generalna je ocjena da su sve 

operativne snage primjereno trenutnoj 

situaciji odradili zadatke i da je i dalje 

neophodan daljnji razvoj sustava civilne 

zaštite i prvenstveno obučavanje i 

uvježbavanje operativnih snaga. 

 

 

 

KLASA: 810-01/17-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-17-16 

Bilje, 07. prosinca 2017.g.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

  

40. 

 Temeljem članka 17. stavka 1. 

podstavka 3. Zakona o sustavu civilne 

zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15.) i 

članka 34. Statuta Općine Bilje („Službeni 

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

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 5. 

sjednici održanoj dana 07. prosinca 2017. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite na području 

Općine Bilje 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se pravne 

osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

na području Općine Bilje u pripremama i 

sudjelovanju u aktivnostima radi smanjenja 

rizika od katastrofa i velikih nesreća, 

pružanja brzog i optimalnog odgovora na 

prijetnje i opasnosti te ublažavanje 

posljedica. 

Članak 2. 
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 Pravne osobe sa snagama i 

kapacitetima od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Općine Bilje su: 

 

- Vodoopskrba d.o.o. iz Darde 

- Veterinarska stanica Beli Manastir 

- Prijevoznik „Robert line“ Bilje 

 

Članak 3. 

 Pravne osobe iz članka 2. ove 

Odluke su dio operativnih snaga sustava 

civilne zaštite Općine Bilje. 

 

Članak 4. 

 Pravnim osobama iz članka 2. ove 

Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz 

Plana, koji će sadržavati točno određene 

mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u 

slučaju prijetnje, nastanka i posljedica 

katastrofa i velikih nesreća. 

 

Članak 5. 

 Temeljem dostavljenih mjera i 

aktivnosti, pravne osobe od interesa za 

sustav civilne zaštite Općine Bilje u svojim 

operativnim planovima planirat će 

provedbu istih. 

 

Članak 6. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluku o određivanju 

operativnih snaga zaštite i spašavanja i 

pravnih osoba od interesa za zaštitu i 

spašavanje na području Općine Bilje 

KLASA: 810-01/14-01/1, URBROJ: 

2100/02-02-15-48 od 21. rujna 2015. 

godine. 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi 

dan od dana objave u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 810-01/17-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-17-17 

Bilje, 07. prosinac 2017. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

41.     

   

Na temelju  članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 5/13. i 3/14), Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 5.sjednici od 07. prosinca 

2017.godine donijelo je 

 

 

ODLUKU   

o provođenju postupka jednostavne nabave  

za radove na izgradnji vodovoda – 

Vinogradska ulica u Bilju 

 

I. 

 

Općina Bilje provest će postupak 

jednostavne nabave za radove na izgradnji 

vodovoda – vinogradska ulica u Bilju. 

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

142.000,00 kn + PDV. 

 

II. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede sve pripremne 

postupke i propisani postupak jednostavne 

nabave sukladno Odluci o jednostavnoj 

nabavi robe, usluga i radova te provedbi 

projektnih natječaja (Službeni glasnik 

3/2017), sklopi ugovor o jednostavnoj 

nabavi te izvrši isplate sukladno 

potpisanom ugovoru o jednostavnoj nabavi.  

 

III. 

 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2017. godinu i projekcijama za 

2018. i 2019. godinu. 
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IV. 

 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 325-01/09-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-17-100 

Bilje, 07. prosinca  2017. godine  

  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

42. 

 

Na temelju  članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 5/13. i 3/14), Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 5. sjednici od 07. prosinca 

2017.godine donijelo je 

 

 

ODLUKU   

o provođenju postupka jednostavne nabave  

za izradu projektne dokumentacije za 

rekonstrukciju 

 i dogradnju doma kulture u Bilju 

 

I. 

 

Općina Bilje provest će postupak 

jednostavne nabave za izradu projektne 

dokumentacije za rekonstrukciju i 

dogradnju doma kulture u Bilju. 

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

199.000,00 kn + PDV. 

 

II. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, po provedenom 

propisanom postupku jednostavne nabave 

sukladno Odluci o jednostavnoj nabavi 

robe, usluga i radova te provedbi projektnih 

natječaja (Službeni glasnik 3/2017), sklopi 

ugovor o jednostavnoj nabavi te izvrši 

isplate sukladno potpisanom ugovoru o 

jednostavnoj nabavi.  

 

III. 

 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2017. godinu i projekcijama za 

2018. i 2019. godinu. 

 

IV. 

 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 360-01/14-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-17-43 

Bilje, 07.prosinca2017. godine  

  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

43. 

 

Na temelju  članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 5/13. i 3/14), Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 5.sjednici od 07. prosinca 

2017.godine donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o  

podmirenju troškova  tekućeg 

održavanja - sanacije javnih površina  

u Kopačevu 

 

 

I 
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 U pogledu tekućeg održavanja – 

sanacije javnih površina u Kopačevu, koje 

nisu obuhvaćene projektom   izgradnje  

sustava odvodnje otpadnih voda Južna 

Baranja – Kanalizacijska mreža naselja 

Kopačevo i spojni cjevovod Kopačevo – 

Bilje  i koje su ostale djelomično 

neuređene, a  radi kvalitetnijeg i povoljnijeg 

rješenja,  prihvaća se podmirenje povećanih  

troškova iz  Programa  održavanja 

komunalne infrastrukture za 2017.g.  

 

 

II 

Nalaže se načelniku Općine Bilje da 

zatraži od  Komunalno Bilje d.o.o.  da 

putem narudžbenica naruči izvođenje 

radova pod posebno povoljnim uvjetima od 

izvođača radova koji je već angažiran na 

izgradnji kanalizacijske mreže, odnosno na 

sanaciji nerazvrstanih cesta. 

 

III 

 Sredstva u ukupnom iznosu od  

400.000,00 kuna, osigurat će se Izmjenama 

i dopunama Proračuna Općine Bilje za 

2017.g. u Programu održavanja komunalne 

infrastrukture – Održavanje javnih 

površina. 

 

IV. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 325-01/03-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-17-118 

Bilje, 07.prosinca 2017. godine  

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

 

 

 

 

44. 

 

Na temelju  članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 5/13. i 3/14), Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 5. sjednici od 07. prosinca  

2017.godine donijelo je 

 

ODLUKU   

o jednostavnoj nabavi za kupovinu osobnog 

automobila 

 

I. 

Općina Bilje provest će postupak 

jednostavne nabave za kupovinu osobnog 

automobila. 

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

130.000,00 kn + PDV. 

 

II. 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede sve pripremne 

postupke i propisani postupak jednostavne 

nabave sukladno Odluci o jednostavnoj 

nabavi robe, usluga i radova te provedbi 

projektnih natječaja (Službeni glasnik 

3/2017), sklopi ugovor o jednostavnoj 

nabavi te izvrši isplate sukladno 

potpisanom ugovoru o jednostavnoj nabavi.  

 

III. 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da 

sredstava za nabavu osigura u Izmjenama i 

dopunama Proračuna Općine Bilje za 2017. 

godinu odnosno projekcijama za 2018. i 

2019. godinu. 

 

IV. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/3 

URBROJ: 2100/02-01-17-48 
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Bilje, 07.prosinca 2017. godine  

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

45. 

 

Temeljem  članka   34.  Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj : 5/13 i  3/14)  Općinsko vijeće 

Općine Bilje  na svojoj 5. sjednici, održanoj 

dana  07. prosinca 2017.godine donijelo je 

 

 

ODLUKA 

o provođenju postupka jednostavne nabave  

za izradu 

Karte optimalne namjene zemljišta za uzgoj 

začinske paprike na području Općine Bilje 

 

I. 

Općina Bilje provest će postupak 

jednostavne nabave za izradu Karte 

optimalne namjene zemljišta za uzgoj 

začinske paprike na području Općine Bilje 

. 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

199.000,00 kn + PDV. 

 

II. 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, po provedenom 

propisanom postupku jednostavne nabave 

sukladno Odluci o jednostavnoj nabavi 

robe, usluga i radova te provedbi projektnih 

natječaja („Službeni glasnik“ 3/2017), 

sklopi ugovor o jednostavnoj nabavi te 

izvrši isplate sukladno potpisanom ugovoru 

o jednostavnoj nabavi.  

 

III. 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2017. godinu i projekcijama za 

2018. i 2019. godinu. 

 

IV. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 406-01/17-01/7 

URBROJ: 2100/02-01-17-1 

Bilje, 07.prosinca 2017.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

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

 

 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

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

 

 

22. 

Temeljem članka 35. stavak 1. 

točka5, članka 39. stavak 1. članka 42 i 

članka 48. stavak 6. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj samoupravi 

pročišćen tekst zakona (''Narodne novine'' 

broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 I 

137/15 ), članku 25. Društvenog ugovora o 

preoblikovanju Javnog poduzeća 

Vodoopskrba P.O. u društvo s ograničenom 

odgovornošću i članka 51. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj 

5/13.  i 3/14)   u povodu podnesene ostavka  

Erika Munka predstavnika Općine Bilje u 

Nadzornom odboru Vodoopskrbe d.o.o. 

Darda,  u svojstvu zakonskog zastupnika 

osnivača Općinski načelnik Općine Bilje, 

dana 03.11.2017.g. donosi  

 

 

ODLUKU 

 o  razrješenju i imenovanju 
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člana Nadzornog odbora Vodoopskrbe 

d.o.o.Darda. 

 

I. 

 

U svojstvu zakonskog zastupnika osnivača 

društva – Općine Bilje, izvršavam promjene 

predstavnika Općine Bilje u Nadzornom 

odboru Vodoopskrbe d.o.o.Darda.kako 

slijedi: 

 

ERIK MUNK,  Zamjenik Općinskog 

načelnika iz reda pripadnika mađarske 

nacionalne manjine Općine Bilje, iz Luga , 

Šandora  Petefija 200, OIB:22943287920,  

razrješuje se dužnosti predstavnika 

Općine Bilje u Nadzornom odboru  

Vodoopskrbe d.o.o. Darda. 

 

BRANIMIR BALAŽIĆ , 

OIB:79319151489, iz Bilja, Primoštenska  

ulica 8,  imenuje se  za predstavnika Općine 

Bilje u  Nadzornom  odboru  Vodoopskrbe 

d.o.o. Darda. 

 

II. 

 

Ova Odluka, sukladno članku 48.stavak 1. 

točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'' broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 

i 137/15), dostavlja se Općinskom vijeću 

Općine Bilje  i biti će objavljena  u 

''Službenom glasniku'' Općine Bilje.  

 

 

KLASA: 023-01/17-01/1  

URBROJ: 2100/02- 02- 17- 5 

U Bilju, 03. studenog  2017.g. 

 

 

Općinski načelnik 

Željko Cickaj,iur.v.r. 

 

Dostavlja se: 

1. Branimir Balažić 

2. Vodoopskrba d.o.o. Darda 

3. Općinsko vijeće Općine Bilje 

4. Eriku Munku, Lug  

5. Pismohrana  

 

 

23.  
 

Temeljem članka 48. Zakon o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (''Narodne novine'' broj: 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), 

članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju 

trgovačkog društva  Baranjska čistoća 

d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje 

komunalnog otpada Bali Manastir  i članka 

51. Statuta Općine Bilje ("Službeni glasnik" 

Općine Bilje, broj 5/13 i 3/14), u svojstvu 

zakonskog zastupnika osnivača Općinski 

načelnik Općine Bilje  dana 03. studenog 

2017.g. donosi  

 

 

ODLUKU  

o imenovanju predstavnika Općine u 

Skupštini trgovačkog društva  

''BARANJSKA ČISTOĆA'' d.o.o., Beli 

Manastir 

 

I. 

 

Davor Bagarić, OIB:05290260860, Bilje , 

Školska ulica 25,  imenuje se za 

predstavnika Općine Bilje u Skupštini 

trgovačkog društva ''BARANJSKA 

ČISTOĆA'' d.o.o. Beli Manastir.  

 

II. 

Ova Odluka, sukladno članku 48.stavak 1. 

točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'' broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
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125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 

i 137/15), dostavlja se Općinskom vijeću 

Općine Bilje  i biti će objavljena  u 

''Službenom glasniku'' Općine Bilje.  

 

 

Klasa:023-01/17-01/1 

Ur.broj: 2100/03- 02-17-2 

U Bilju, 03. studenog 2017.g.  

 

l

k 

Dostavlja se: 

1. Davor Bagarić, Bilje , Školska ulica 

25 

2. 'BARANJSKA ČISTOĆA'' d.o.o., 

Beli Manastir  

3.  Općinskom vijeću Općine Bilje   

4.  Pismohrana  

 

Općinski načelnik 

Željko Cickaj,iur.v.r. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 Na temelju članka 21. stavka 5. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj: 82/15.), članka 20. Pravilnika 
o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima 
za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite 
(„Narodne novine“, broj: 37/16.) i članka 
51. Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ 
Općine Bilje, broj: 05/13. i 03/14.) dana 30. 
studenog 2017. godine načelnik Općine 
Bilje donosi 
 

PLAN POZIVANJA 
Stožera civilne zaštite Općine Bilje 

  
Članak 1. 

 Ovim Planom utvrđuje se postupak 
pozivanja i aktiviranja kojim se članovi 
Stožera Općine Bilje (dalje u tekstu: Stožer) 
dovode u stanje operativnosti i spremnosti 
za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu, 
tijekom i izvan redovnog radnog vremena, 
u slučaju izvanrednog događaja i nastupa 
odgovornosti u kojima je potrebno 
poduzimati mjere i aktivnosti. 
 

Članak 2. 
 Stožer se poziva i aktivira kao 
stručno, operativno i koordinativno tijelo 
koje pruža stručnu pomoć i usklađuje 
djelovanje operativnih snaga. 
 

Članak 3. 
 Redoslijed pozivanja članova 
Stožera je slijedeći: 
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Redni 
broj 

IME I PREZIME funkcija ADRESA Mobitei/telefon 

1 Gabor Varga načelnik Blatna 1, Bilje 031/751400, 099/7332001  
2 Željko Kolarić zamjenik Školska 55, Bilje 091/1750102  
3 Damir Buček član Ritska 8, Bilje 099/2371121  
4 Goran Ranogajec član K.Zvonimira 11a, Bilje 031/750427, 099/2620219  
5 Željko Prevoznik član Biljske satnije ZNG RH 

40, Bilje 
098/447033  

6 Josip Diklić član Vij. Kraljeve Sutjeske 
2, Osijek 

095/8121823  

7 Ivan Hodak član Hrvatskih ratnih 
veterana 15, Mece 

031/743109, 091/5179531  

8 Predrag Prekodravac član Vranska 18, Osijek 098/252000  
9 Krunoslav Rob član Bogdanovačka 25, 

Osijek 
031/740202, 099/2182319  

10 Dejan Todorović član J. Kozarca 10, Tenja 098/9831224  
11 Šandor Markoš član Zagrebačka 5, Bilje 099/3231783  
12 Svetomir Mihajlović član Osječka 89, B. 

Manastir 
099/6811266  

13 Dragana Tadić član Š. petefija 30, Bilje 091/4907370  
14 Boris Bolšec član I. Mažuranića 11, Bilje 099/3285717  
15 Daniela Mihaljević član Vij. P. Kolarića 2, 

Osijek 
098/357133  

 
Članak 4. 

 Članovi Stožera pozivaju se u pravilu 
putem ŽC 112 DUZS, Područnog ureda 
Osijek ili pozivanje obavlja osoba koja je 
zadužena za obavljanje planskih i 
operativnih poslova u Općini Bilje. 
Pozivanje se vrši putem fiksne linije, 
mobilne telefonije, SMS porukom ili 
osobnim pozivanjem. 
 

Članak 5. 
 Plan pozivanja je sastavni dio Plana 
zaštite i spašavanje i Plana civilne zaštite 
Općine Bilje. 
 

Članak 6. 

 Sastavni dio Plana pozivanja je 
Odluka o osnivanju Stožera i tablica sa 
osnovnim podacima članova Stožera. 
  
 

Članak 7. 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom 
donošenja , a objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Bilje. 
 
 
KLASA: 810-01/17-01/2 

URBROJ: 2100/02-02-17-14 

Bilje, 30. studeni 2017. godine 
 
     
  OPĆINSKI NAČELNIK 
                 Željko Cickaj, iur.v.r. 
*********************************** 
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25. 

 

Temeljem članka 51.Statuta Općine 

Bilje (Službeni glasnik Općine Bilje broj 

5/13. i 3/14.) Općinski načelnik Općine 

Bilje donosi  

 

PRAVILNIK  

O STIPENDIRANJU STUDENATA  

SLABIJEG IMOVNOG STANJA  

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom o stipendiranju 

studenata druge i viših godina studija s 

područja Općine Bilje slabijeg imovnog 

stanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju 

se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu 

stipendija studentima druge i viših godina 

studija s područja Općine Bilje slabijeg 

imovnog stanja, te prava i obveze njihovih 

korisnika. 

Članak 2. 

 

Općinski načelnik donosi odluku o iznosu 

stipendija i broju korisnika stipendije za 

svaku akademsku godinu. Sredstva za 

stipendije osiguravaju se u proračunu 

Općine Bilje iz programa „Zeleno svjetlo za 

znanje“ OTP banke d.d. Stipendije se 

dodjeljuju putem natječaja.  

 

Članak 3. 

 

Općina dodjeljuje stipendije za studente 

druge i viših godina studija iz obitelji 

slabijeg imovnog stanja. 

 

UVJETI I KRITERIJI ZA DOBIVANJE 

STIPENDIJE 

Članak 4. 

 

Pravo na sudjelovanje u natječaju za 

stipendije imaju studenti drugih i viših 

godina studija, izuzev apsolvenata,  čija 

primanja po članu obitelji ne prelaze iznos 

od 1.663,00 kuna a koji: 

 

• su državljani Republike Hrvatske, 

• su kao redoviti studenti upisani na 

sveučilišni ili stručni studij u 

Republici Hrvatskoj, 

• imaju prebivalište na području 

Općine Bilje najmanje 2 godine 

prije raspisivanja natječaja za 

stipendije,   

• nemaju novčane potpore za 

školovanje odobrene od nekog 

drugog subjekta, 

 

 

Članak 5. 

 

Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir 

za dodjelu stipendija za studente druge i 

viših godina studija iz obitelji slabijeg 

imovnog stanja, a koji prilože dokaze o 

ispunjavanju uvjeta iz članka 4. Ovog 

Pravilnika, su slijedeći: 

1. socijalni položaj, 

2. materijalni položaj 

3. opći uspjeh u prethodnom 

školovanju. 

 

Članak 6. 

1. Socijalni položaj studenta boduje se 

kako slijedi: 

 -kandidat bez roditelja 

   90 bodova 

 -ako kandidat nema jednog roditelja

   80 bodova 
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 -ako je kandidatu aktom ovlaštene 

institucije 

 utvrđen  jedan od oblika 

invalidnosti  70 bodova 

 -ako je kandidat iz obitelji koja 

ostvaruje pravo  

na stalnu pomoć Centra za socijalnu 

skrb  60 bodova 

 

Članak 7. 

2. Materijalni položaj: 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako po 

članu obitelji nema mjesečni prihod veći 

od: 

• samac    1.663,00 

kuna……….40 bodova 

• dvočlana obitelj  3.326,00 

kuna………30 bodova 

• tročlana obitelj  4.989,00 

kuna………20 bodova 

• četveročlana obitelj 6.652,00 

kuna………10 bodova 

• za svakog daljnjeg člana 500,00 

kuna……..   5 bodova 

 

Članak 8. 

 

3. Opći uspjeh u prethodnom 

školovanju: 

Opći uspjeh u prethodnom školovanju za 

studente viših godina studija, određuje se 

uzimajući u obzir  ocjene svih položenih 

ispita, i broju prenesenih ne položenih ispita 

u narednu godinu, a boduje se kako slijedi: 

-položeni svi ispiti u godini s prosjekom 

4,00 do 5,00 8 bodova 

-položeni svi ispiti u godini s prosjekom 

3,50 do 3,99 6 bodova 

-položeni svi ispiti u godini s prosjekom 

2,50 do 3,49 4 bodova 

-položeni svi ispiti u godini s prosjekom 

2,00 do 2,49        2 boda 

 

Kod izračuna prosjeka ocjena zbrajaju se 

ocjene položenih ispita, zbir tih ocjena 

dijeli se s ukupnim brojem ispita koje 

kandidat ima u toj godini računajući i ne 

položene ispite. Kandidat koji ima više od 

tri ne položena ispita u godini  ne može se 

natjecati za stipendiju. 

 

POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA 

 

Članak 9. 

 

Stipendije se dodjeljuju na temelju 

natječaja, koji svake godine raspisuje 

Općina Bilje.  

Prilikom raspisivanja natječaja Općinski 

načelnik Općine Bilje donosi Rješenje  o 

osnivanju Povjerenstva za provedbu 

postupka dodjele stipendije (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo). 

Članak 10. 

Natječaj za studente druge i viših godina 

studija iz obitelji slabijeg imovnog stanja sa 

područja Općine Bilje sadržava: 

• broj i iznos stipendija koje se 

odobravaju odnosno 5 stipendija u 

iznosu od 500,00 kuna 

• rok od 8 dana u kojem se podnose 

prijave na natječaj, 

• isprave koje treba dostaviti uz 

prijavu uz napomenu da će se 

odbaciti nepotpune ili nepravodobne 

prijave.  

• kriterije na temelju kojih će se 

obaviti odabir prijavljenih 

kandidata, utvrđene Pravilnikom, 

• rok u kojem će prijavljeni kandidati 

biti obaviješteni o rezultatima 

natječaja, 

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim 

stranicama Općine Bilje i na oglasnoj ploči 

Općine Bilje. 
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Članak 11. 

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava 

Povjerenstvo će pristupiti razmatranju 

pristiglih prijava i njima priložene 

dokumentacije.  

Povjerenstvo zadržava pravo izlaska na 

teren radi provjere priložene 

dokumentacije. 

 

Članak 12. 

 

Prijave kandidata za dodjelu stipendija 

druge i viših godina studija  za studente s 

područja Općine Bilje iz obitelji slabijeg 

imovnog stanja boduju se prema opisanim 

kriterijima iz ovog Pravilnika, te se na 

temelju ukupnog broja bodova prikupljenih 

po svim kriterijima pojedini kandidati 

svrstavaju redom od većega broja bodova 

prema manjemu, čime se utvrđuje lista 

prvenstva. 

Ako na listi iz stavka 1. ovog članka dva ili 

više kandidata imaju jednak broj bodova, 

prednost se daje onome koji ima veći broj 

bodova po kriteriju općeg uspjeha. 

 

Članak 13. 

 

Prijedlozi lista za dodjelu stipendija 

objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim 

stranicama Općine Bilje .U roku od 8 dana 

od dana objavljivanja prijedloga lista 

kandidata nezadovoljni kandidat može 

podnijeti pisani prigovor na pojedini 

prijedlog liste Općinskom 

načelniku.Općinski načelnik će donijeti 

Rješenje. 

Članak 14. 

 

Nakon isteka rokova iz članka 13. ovog 

Pravilnika, odnosno nakon donesenih 

Rješenja o eventualnim prigovorima 

Općinski načelnik donosi Rješenje o 

konačnoj listi o dodjeli stipendija. 

 

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA 

STIPENDIJA 

Članak 15. 

 

Na temelju Rješenja o dodjeli stipendija 

Općinski načelnik priprema za sve 

kandidate kojima je odobrena stipendija 

ugovor o stipendiranju.  

 

Članak 16. 

 

Ugovor o stipendiranju sadrži: 

• ime odnosno naziv ugovornih 

strana, 

• naziv fakulteta za koji je odobrena 

stipendija, 

• rok isplate stipendije, 

• iznos stipendije, 

• razloge zbog kojih se može izgubiti 

pravo na stipendiju i 

• druga prava i obveze ugovornih 

strana. 

Članak 17. 

 

Ako neki od kandidata iz bilo kojeg razloga 

odustane od zaključivanja ugovora o 

stipendiranju ili u roku od 8 dana od 

zakazanog termina za potpisivanje ugovora 

ne potpiše ugovor o stipendiranju, onda se 

ugovor zaključuje sa sljedećim kandidatom 

na listi prvenstva, uvijek do zaključno onog 

broja koliko se stipendija odobrava. 

 

Članak 18. 

 

Ugovor o stipendiranju u ime Općine Bilje 

potpisuje Općinski načelnik ili osoba koju 

on ovlasti i stipendist. Ugovor o 

stipendiranju se dostavlja po jedan 
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primjerak: Općina Bilje, stipendist i OTP 

banka d.d. 

 

Članak 19. 

 

Trajanje stipendije ugovara se za jednu 

akademsku godinu. (10 mjeseci) 

Stipendija se ne isplaćuje za mjesece srpanj 

i kolovoz. 

Članak 20. 

 

Student je dužan otvoriti tekući ili po 

potrebi drugi račun u banci po nalogu 

Općine Bilje ili u banci koja donira sredstva 

za stipendije.  

Članak 21. 

 

Ako student prekrši bilo koju od svojih 

obveza preuzetih ugovorom o stipendiranju 

gubi pravo na daljnju isplatu stipendije. 

Isto se događa ako se naknadno utvrdi da je 

student prilikom prijave na natječaj za 

stipendiranje dao lažne podatke ili priložio 

lažne isprave.  

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

 

Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnim 

stranicama i oglasnoj stranici Općine Bilje, 

stupa na snagu prvi slijedeći dan od dana 

objave.  

 

Klasa:602-04/13-01/1 

Urbroj:2100/02-02-17-14 

Bilju, 08.prosinca 2017.g. 

 

 

                       Općinski načelnik 

    Željko Cickaj,iur.v.r. 

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

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

 

 


