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11.
Na temelju članka 209. i
210.Zakona o vodama (Narodne novine „
br. 153/09. i 130/11.), članka 61 Zakona o
financiranju
vodnog
gospodarstva
(Narodne novine“ broj 153/09.) članka 4.
Uredbe o najvišem iznosu naknade za
priključenje
građevina
i
drugih
nekretninama komunalne vodne građevine
(Narodne novine, broj 109/11.) i članka
31.Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik“
Općine Bilje, Br.: 05/09.,4/11,6/,5/12)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 45
sjednici održanoj 25.03. i 05.04.2013.g.
donosi
ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne
građevine

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:
- postupak i tehničko-tehnološki
uvjeti priključenja na komunalne
vodne građevine
- obveza priključenja
- rokovi za priključenje
- naknada za priključenje i način
plaćanja naknade za priključenje
- način i uvjeti financiranja gradnje
komunalnih vodnih građevina od
strane budućih korisnika,
- prekršajne odredbe.
Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u
smislu ove Odluke smatraju se:
1. građevine za javnu vodoopskrbu
2. građevine za javnu odvodnju
Vodne usluge su:
1. usluge javne vodoopskrbe

2. usluge javne odvodnje
Priključkom na mrežu javne vodoopskrbe
smatra se dio cjevovoda pitke vode od
spoja na glavni ulični cjevovod, do
vodomjera smještenog u vodomjernom
oknu unutar građevinske čestice (izvan
građevine), uključivo i zaporni uređaj iza
vodomjera.
Priključkom na mrežu javne odvodnje
smatra se dio odvodnog cjevovoda od
kontrolnog okna smještenog unutar
građevinske čestice (izvan građevine), do
spoja na glavni ulični cjevovod.
Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga iz čl. 2. je:
Vodoopskrba d.o.o. za obavljanje
komunalnih poslova , Darda , Sv. I.
Krstitelja 101.
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA I
ROKOVI
Članak 4.
Vlasnici postojećih građevina, odnosno
drugih nekretnina ili onih koje će se tek
izgraditi na području Općine Bilje , dužni
su priključiti svoju građevinu, odnosno
drugu nekretninu na komunalne vodne
građevine za javnu vodoopskrbu i javnu
odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u
naselju ili dijelu naselja u kojem se
građevina ili druga nekretnina nalazi,
odnosno kada su osigurani uvjeti za
priključenje na te sustave, a sukladno ovoj
Odluci.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu
podnijeti zahtjev za priključenje
poljoprivrednog zemljišta na komunalnu
vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu u
svrhu navodnjavanja suglasno ovoj Odluci,
ali se pri tome ne mogu obvezati na takvo
priključenje.
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Članak 5.
Vlasnici građevine odnosno druge
nekretnine dužni su priključiti svoju
građevinu odnosno drugu nekretninu na
komunalne vodne građevine u slijedećim
rokovima:
- novoizgrađena građevina, u
naseljima gdje je izgrađen sustav
javne vodoopskrbe odnosno sustav
javne odvodnje, mora se priključiti
na iste prije uporabe građevine,
- postojeće građevine, u naseljima u
kojima još nije izgrađen sustav
javne vodoopskrbe odnosno sustav
javne odvodnje, moraju se
priključiti u roku od 6 mjeseci od
dana obavijesti isporučitelja vodne
usluge o mogućnosti priključenja,
- postojeće građevine, u naseljima
gdje je već izgrađen sustav javne
vodoopskrbe odnosno javne
odvodnje, moraju se priključiti na
iste najkasnije u roku od 12
mjeseci od stupanja na snagu ove
Odluke.
Članak 6.
Ako vlasnik građevine, odnosno druge
nekretnine, ne postupi sukladno odredbama
iz prethodnog članka 5., na prijedlog
Isporučitelja vodnih usluga, Jedinstveni
upravni odjel Općine Bilje , donijeti će
rješenje o upravnom postupku o obvezi
priključenja na teret vlasnika ili drugog
zakonitog posjednika građevine, odnosno
nekretnine.
Rješenje o obvezi priključenja, pored
osnovnih podataka o vlasniku građevine i
građevini, sadrži i odredbe o visini
naknade o priključenju, cijeni i roku
izgradnje, nalog za rad Isporučitelju
vodnih usluga da izvede priključak na teret
vlasnika odnosno drugog zakonitog
posjednika građevine, rok plaćanja
troškova priključenja, te mogućnosti
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prisilne naplate u slučaju kada vlasnik
građevine, odnosno drugi zakoniti
posjednik građevine ne želi snositi
troškove izgradnje priključka.
Protiv Rješenja iz stavka 3. ovoga članka
dopuštena je žalba tijelu Osječko-baranjske
županije nadležnom za gospodarstvo u
roku od osam dana od primitka rješenja.
Članak 7.
Općinsko vijeće Općine Bilje , može
posebnom odlukom izuzeti vlasnike
građevina, odnosno drugih nekretnina, od
obveze priključenja na izgrađene
komunalne vodne građevine, ukoliko su
isti na odgovarajući način pojedinačno
riješili vodoopskrbu i odvodnju, a u skladu
s odredbama Zakona o vodama.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 8.
Postupak priključenja na komunalne vodne
građevine za javnu vodoopskrbu odnosno
javnu odvodnju, pokreće se podnošenjem
pisanog zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik
građevine odnosno vlasnik druge
nekretnine.
Zahtjev za priključenje može podnijeti i
korisnik građevine, ako je to pravo na
njega prenio vlasnik građevine pisanim
ugovorom ili suglasnošću ovjerenom kod
javnog bilježnika.
Zahtjev za priključenje podnosi se
Isporučitelju vodnih usluga.
Zahtjev za priključenje novoizgrađene
građevine, mora se podnijeti
pravovremeno, prije uporabe građevine.
Članak 9.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se
slijedeća dokumentacija:
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1. dokaz o pravu vlasništva (izvadak
iz zemljišne knjige – vlasnički list
za katastarsku česticu koja se
priključuje na sustav javne
vodoopskrbe odnosno odvodnje) ne
stariji od 6 mjeseci
2. preslika katastarskog plana za
katastarsku česticu koja se
priključuje, s ucrtanim položajem
građevine, ne starijim od 6 mjeseci
3. akt o dopuštenju gradnje ili drugi
odgovarajući dokument izdan na
temelju zakonskih propisa (konačna
građevinska dozvola, konačno
rješenje o uvjetima gradnje ili
potvrda glavnog projekta, odnosno
uvjerenje nadležnog ureda za
katastar da je građevina izgrađena
prije 15. veljače 1968.g.)
Korisnik građevine uz zahtjev za
priključenje, osim dokumentacije iz stavka
1. ovoga članka, prilaže i slijedeću
dokumentaciju:
1. dokaz o pravu korištenja građevine
2. ugovor/pisana suglasnost iz članka
8. stavka 3. ove Odluke.
Članak 10.
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju
pisanog Zahtjeva za priključenje, provodi
postupak za izdavanje suglasnosti o
dozvoli priključenja i izdaje Rješenje o
dozvoli priključenja na komunalne vodne
građevine (u daljnjem tekstu : rješenje o
dozvoli priključenja), ako za priključenje
postoje tehničko-tehnološki uvjeti.
Isporučitelj vodnih usluga obvezan je
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti
u roku od 30 dana po primitku potpunog
zahtjeva.
Isporučitelj vodnih usluga može odbiti
Zahtjev za priključenje u slijedećim
slučajevima:
- ako prethodno nije proveden
postupak u smislu članka 8. ove
Odluke
- ako za priključenje ne postoje
tehničko-tehnološki uvjeti,

-

-

-

-
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ako bi se traženim priključenjem
narušila vodoopskrba postojećih
potrošača,
ako se traži priključenje građevine
za koju nije izdan akt o dopuštenju
gradnje,
ako se traži priključenje građevine
za koju je u tijeku postupak
građevinske inspekcije koji se
odnosi na obustavu gradnje ili
uklanjanje građevine prema
posebnom zakonu,
ako građevina za koju se traži
priključak na sustav javne
vodoopskrbe nije priključena na
sustav javne odvodnje ili na
atestom potvrđenu nepropusnu
sabirnu jamu.
Članak 11.

Rješenje o dozvoli priključenja mora
sadržavati podatke o građevini koja se
priključuje na komunalne građevine
(mjesto i adresu priključenja, katastarska
odnosno zemljišno-knjižna oznaka,
namjena i sl.), ime vlasnika/korisnika i
njegove podatke, a prilaže se i
odgovarajuća skica priključka.
Rješenjem o dozvoli priključenja određuju
se uvjeti priključenja pojedine građevine,
odnosno građevinskog zemljišta na sustav
javne vodoopskrbe odnosno sustav javne
odvodnje, rok izvedbe, obveza plaćanja
naknade za priključenje, iznos i cijena
naknade u skladu sa ovom Odlukom, te
tehničko-tehnološki uvjeti priključenja i
način nadzora nad izvođenjem priključka.
Rješenje o odbijanju priključka mora
sadržavati podatke o građevini i vlasniku u
smislu stavka 1.ovoga članka, razlog zbog
kojeg se građevina ne može priključiti, te
nalog podnositelju zahtjeva da otkloni
nepravilnosti i rok u kojem je dužan to
učiniti.
Primjerak rješenja iz stavka 1. i 3. ovoga
članka dostavlja se na znanje Općini Bilje
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Članak 12.
Građevine izgrađene bez akta na temelju
kojeg se može graditi ne smiju se
priključiti na komunalne vodne građevine,
a tako i građevine za koje je tijeku
postupak građevinske
inspekcije koji se odnosi na obustavu
građenja ili uklanjanja građevine prema
posebnom zakonu.
Članak 13.
Priključenje na sustav javne vodoopskrbe
treba izvesti na način da svaki posebni dio
zgrade koji predstavlja samostalnu
uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor,
garaža, i sl.), odnosno svaki pojedinačni
potrošač ima ugrađen poseban uređaj za
mjerenje potrošnje.
Članak 14.
Ukoliko sustav javne odvodnje nije
izgrađen, građevina koja se treba priključiti
na sustav javne vodoopskrbe, može se
priključiti samo uz uvjet da ima atestom
potvrđenu nepropusnu sabirnu jamu,
prema članku 68. Zakona o vodama.
Članak 15.
Radove priključenja izvodi Isporučitelj
vodnih usluga, a stvarni trošak radova
snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik
nekretnine koja se priključuje.
Članak 16.
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti
posjednik nekretnine dužan je sa
Isporučiteljom vodnih usluga zaključiti
Ugovor o priključenju na komunalnu
građevinu.
Ugovor o priključenju obvezno sadrži:
naziv ugovornih strana, vrstu priključka,
cijenu i rok izgradnje priključka,
troškovnik radova koji čini sastavni dio
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ugovora, te odredbu o predaji priključka u
vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.
Članak 17.
Vlasnik ili investitor građevine može, uz
zahtjev, izvesti građevinske radove koji su
potrebni za priključenje građevine, uz uvjet
da se radovi koje on izvodi odnosno
organizira, obave zakonito i prema
pravilima struke, uz nadzor ovlaštene
osobe isporučitelja vodnih usluga i uz
prethodnu suglasnost Općine Bilje ako se
radovi izvode u pojasu lokalnih
nerazvrstanih cesta.
Članak 18.
Građevina se mora priključiti na
komunalne vodne građevine u roku od 30
dana od dana pravomoćnost Rješenja o
obvezi priključenja iz članka 5. ove
Odluke, uz uvjet da je prethodno plaćena
naknada za priključenje ili prvi obrok
naknade za priključenje.
Ako naknada za priključenje nije
pravodobno plaćena rok za priključenje
produljuje se za vrijeme kašnjenja plaćanja
naknade za priključenje.
IV. TEHNIČKO –TEHNOLOŠKI
UVJETI PRIKLJUČENJA NA
KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Članak 19.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na
komunalne vodne građevine utvrđuje
Isporučitelj vodnih usluga Pravilnikom o
tehničko-tehnološkim uvjetima
priključenja na javni sustav opskrbe
pitkom vodom i sustav odvodnje otpadnih
voda.
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V.

NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE
Članak 20.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge
nekretnine koja se priključuje na
komunalne vodne građevine dužan je
platiti naknadu za priključenje.
Naknadu za priključenje može platiti i
korisnik građevine, ako je to pravo na
njega prenio vlasnik građevine pisanim
ugovorom ili suglasnošću, ovjerenim kod
javnog bilježnika.
Članak 21.
Naknada za priključenje na komunalne
vodne građevine prihod je proračuna
Općine Bilje.
Prihod od naknade za priključenje koristi
se za gradnju, odnosno financiranje
gradnje komunalnih vodnih građevina na
području Općine Bilje.
Članak 22.
Naknada za priključenje obračunava se u
Rješenju o priključenju koje donosi
Isporučitelj vodnih usluga po ovoj Odluci.
Isporučitelj vodnih usluga dužan je
podnositelja zahtjeva za priključenje, prije
sklapanja Ugovora o izgradnji priključka
uputiti u Općinu Bilje, radi plaćanja
naknade za priključenje. Isporučitelj
vodnih usluga ne smije započeti sa
radovima na izgradnji priključka prije
nego li podnositelj zahtjeva za priključak
ne predoči dokaz o plaćenoj naknadi za
priključenje, odnosno o plaćanju prvog
obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.
1. Visina naknade za priključenje
Članak 23.
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utvrđuje se po Zakonu o financiranju
vodnog gospodarstva (NN, br.153/2009),
odnosno visina naknade određuje se prema
Uredbi o najvišem iznosu naknade za
priključenje građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine (NN,
br.109/2011) koju je donijela Vlada RH.
Članak 24.
Visina naknade koju plaća
investitor objekta prilikom priključenja
objekta na komunalne građevine za
vodoopskrbu iznosi 1.000,00 kn za fizičke
osobe i 2.000,00 kn za pravne osobe.
Visina naknade koju plaća
investitor objekta prilikom priključenja
stambenog ili drugog objekta na
komunalne građevine za javnu odvodnju
na području Općine Bilje iznosi:
1. za stambene građevine
- obiteljske kuće
100,00 kn
-za više stambene građevine po
stambenoj jedinici
100,00 kn
2. za poslovne građevine
- za poslovne građevine sa jednom
poslovnom jedinicom
1.000,00 kn
- za poslovne zgrade građevine sa
više poslovnih jedinica
po poslovnim jedinicama
1.000,00 kn
3. za sportsko-rekreacijske objekte
- sportski objekti i kupališta
1.000,00 kn
2. Način plaćanja naknade za
priključenje na vodne građevine

Naknade za priključenje po pojedinom
priključku za komunalne vodne građevine
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Članak 25.

Naknada za priključenje na komunalne
vodne građevine plaća se jednokratno ili
obročno.
Obročno plaćanje naknade za priključenje
odobrava načelnik Općine Bilje ,
zaključkom na zahtjev obveznika plaćanja
naknade. Rješenje o odobrenju plaćanja
naknade za priključenje na komunalne
vodne građevine u ratama donosi
Jedinstveni upravni odjel u skladu sa
zaključkom načelnika.
Naknadu za priključenje odnosno prvi
obrok, ako se naknada plaća obročno,
obveznik plaćanja naknade dužan je platiti
u roku od 15 dan od dostave rješenja iz
članka 21. ove Odluke.
Na dospjele, a neplaćene obroke
obračunava se zatezna kamata.
3.Oslobađanje od plaćanja naknade za
priključenje na vodne građevine
Članak 26.
Oslobađanje plaćanja naknade za
priključenje na komunalne vodne
građevine za pojedine kategorije obveznika
od općeg interesa za Općinu Bilje
(društveni i vatrogasni domovi, crkve,
groblja, sportske dvorane, škole, bolnice,
domovi zdravlja i sl. građevine za potrebe
javnih ustanova i trgovačkih društava koje
se u vlasništvu ili suvlasništvu Općine
Bilje ), donosi Jedinstveni upravni odjel
rješenjem, a na temelju zaključka
načelnika Općine Bilje , a sve prema
zahtjevima obveznika plaćanja naknade uz
dokaze o uvjetima za oslobađanje.
Članak 27.
Od plaćanja naknade za priključenje na
komunalne vodne građevine, oslobađaju se
osobe koje u smislu odredbi članka 40.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
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Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji ostvaruju pravo na stambeno
zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita.

VI. FINANCIRANJE GRADNJE
KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA OD STRANE
BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 28.
U slučaju da gradnja određene komunalne
vodne građevine za djelatnost opskrbe
pitkom vodom ili odvodnje otpadnih voda,
nije predviđena planom gradnje
komunalnih vodnih građevina, budući
korisnici vodnih usluga koji bi se
priključili na te građevine, mogu
sudjelovati u financiranju njihove gradnje,
uz povrat uloženih sredstava u određenom
roku, pod uvjetom utvrđenim pisanim
ugovorom s Općinom na području koje
korisnik stanuje.
Sredstva iz stavke 1. ovoga članaka za
financiranje gradnje, uplaćuju se na račun
Općine na području koje budući korisnik
želi financirati gradnju, a rok povrata
sredstava ne može biti dulji od 5 godina od
dana sklapanja ugovora.
VII. PREKRŠAJNE ODREDBE I
NADZOR
Članak 29.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00
kn kazniti će se pravna osoba za prekršaj
ako:
- ne priključi svoju građevinu na
sustav javne vodoopskrbe ili sustav
javne odvodnje u rokovima
određenim ovom Odlukom,
- samovoljno priključi svoju
građevinu na sustav javne
vodoopskrbe ili sustav javne
odvodnje
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koristi vodu iz javnih hidranata bez
odobrenja Isporučitelja vodnih
usluga
- onemogući Isporučitelju vodnih
usluga popravak priključka,
očitanje ili zamjenu vodomjera u
cilju baždarenja, te pregled
instalacije potrošača u cilju
utvrđivanja njezine tehničke
ispravnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00
kuna, kazniti će se za prekršaj i odgovorna
osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj
iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom od 5.000,00 kn, kazniti
će se za prekršaj fizička osoba obrtnik ili
fizička osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj
iz stavka 1. ovoga članaka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00
kn, kazniti će se fizička osoba koja učini
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
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Postupci priključenja građevina na
komunalne vodne građevine, koji su
započeti prije stupanja na snagu ove
odluke, dovršiti će se po odredbama ranije
važeće Odluke.
Članak 34.
Isporučitelj vodnih usluga dužan je ovu
Odluku objaviti na svojim internetskim
stranicama i učiniti je dostupnom javnosti
za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

KLASA:363-01/12-01/4
URBROJ: 2100/02-13Bilje, 05.04. 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ,v.r.
**************************************

Članak 30.
12.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke i
pokretanje postupka za prekršaj iz članka
28. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Bilje.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasniku“
Općine Bilje.
Članak 32.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti
Odluka o priključenju na sustav opskrbe
pitkom vodom u Općini Bilje ( klasa: 32501/02-01/2, Ur.br. 2100/02-01-02-1, od
26. ožujka 2002. g. (Službeni glasnik
Općine Bilje br.: 02/02).
Članak 33.

Temeljem članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje broj: 05/09., 04/11., 06/11. i 05/12.)
Općinsko vijeće općine Bilje na svojoj 45.
sjednici održanoj dana 25. ožujka i 05.
travnja 2013. godine donijelo
ZAKLJUČAK
o izgradnji Doma kulture u Lugu
I.
Nalaže se načelnici Općine Bilje, Ružici
Bilkić da u roku od 8 dana svim
vijećnicima dostavi preslike dokumentacije
vezane za Dom kulture u Lugu, počevši od
dokumenata o rješavanju imovinskopravnih odnosa, ugovaranju projektiranja
uključujući idejni i glavni projekt,
lokacijske i građevinske dozvole, odnosno
dozvole za gradnju, troškovnike, ponude
izvođača i sl., sve vještačke i druge nalaze
i mišljenja stručnjaka građevinske struke,
sve nalaze i očitovanja te druge nalaze i
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mišljenja stručnjaka građevinske struke,
sve nalaze i očitovanja te korespodenciju
sa nadzornim inženjerom i izvođačima
radova i svim drugim osobama uključenim
u projekte vezane za Dom kulture u Lugu.
II.
Nalaže se načelnici da odmah uruči
predsjedniku Željku Cickaju zapisnik sa
provedene rasprave u Predmetu Posl. Br.Povrv-160/12 pred Općinskim sudom u
Belom Manastiru i očitovanje
punomoćnika Općine Bilje odvjetnika
Rešetara o navedenom predmetu i razlogu
neulaganja žalbe te odluku o neulaganju
žalbe u navedenom predmetu.
Nalaže se načelnici Općine Bilje Ružici
Bilkić da odmah osigura predsjedniku
Općinskog vijeća Željku Cickaju sve
uvjete, dokumentaciju i stručnu pomoć
potrebnu za upućivanje podnesaka
nadležnim sudovima i tijelima vezano uz
Dom kulture u Lugu te uvid predsjedniku i
angažiranom odvjetniku, a prema potrebi
također i preslike dokumentacije vezano uz
izvršenje plaćanja, naloge, proračunske
stavke , knjigovodstvene i
računovodstvene dokumente,
narudžbenice, ugovore i drugu
dokumentaciju koju zatraže.
III.
Zadužuje se predsjednik Općinskog vijeća
da žurno uputi dopise Državnoj komisiji za
kontrolu postupka javne nabave,
Ministarstvu gospodarstva, Upravi za
javnu nabavu i po potrebi drugim državnim
tijelima sa upitom o načinu daljnjeg
odlučivanja u vezi Doma kulture u Lugu, a
po potrebi i za postupanje drugih nadležnih
tijela.
IV.
Zadužuje se predsjednik Općinskog vijeća
da žurno angažira neovisnog pravnog
stručnjaka –neovisni odvjetnički ured radi
podnošenja odgovarajućih podnesaka i
ulaganja žalbe nadležnom sudu.
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Isti odvjetnik savjetovat će predsjednika
Željka Cickaja i po njegovom nalogu
podnijeti će sve potrebne zahtjeve i druge
podneske radi zaštite interesa Općine Bilje
u svim postupcima pred nadležnim
sudovima i državnim tijelima.
V.
Radi provedbe ove odluke angažirat će se
prema potrebi neovisni stručnjaci
građevinske, pravne, ekonomske ili druge
struke na traženje i određeni od strane
predsjednika Općinskog vijeća.
VI.
Zadužuje se načelnica Ružica Bilkić da na
teret proračunskih sredstava osigura
financiranje izvršenja ovog Zaključka
sukladno zakonskim propisima.

Klasa: 361-01/09-01/3
Urbroj: 2100/02-13Bilje,05.04.2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ,v.r.
**************************************

13.
Temeljem članka 28. stavka 1.
podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ broj: 174/04., 79/07.,
38/09. i 127/10.) i članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje broj: 05/09., 04/11., 06/11. i 05/12.)
Općinsko vijeće općine Bilje na svojoj 45.
sjednici održanoj dana 25. ožujka i 05.
travnja 2013. godine donosi:
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Bilje za
2013. god.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika
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zaštite i spašavanja u reagiranju na
katastrofe i veće nesreće utvrđenih
Procjenom ugroženosti stanovništva i
materijalnih dobara s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara i
okoliša.
Brzo i učinkovito djelovanje
operativnih snaga uz dobru organizaciju,
rukovođenje i zapovijedanje u velikim
nesrećama ili katastrofama na svim
razinama mogu se spasiti mnogi životi,
materijalna sredstva i eventualno spriječiti
lanac naknadnih nesreća koje mogu
uzrokovati i veće posljedice od utjecaja
ugroze koja je već nastupila.
Na temelju članka 28. Stavka 1.
podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ broj: 174/04., 79/07.,
38/09. i 127/10.) i temeljem donijete
Analize stanja sustava zaštite i spašavanja
za 2012. godinu i učinjenih rezultata na
području Općine Bilje, sukladno razvojem
opasnosti prijetnji većih nesreća i
katastrofa s ciljem da se zaštita i
spašavanje ljudi, materijalnih sredstava i
okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih
nositelja sustava zaštite i spašavanja
donose se SMJERNICE za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2013.
godinu.
Smjernice sustava zaštite i
spašavanja odnose se na slijedeće subjekte:
1. CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i
spašavanja, postrojba civilne zaštite)
Sukladno Procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Bilje, a s
ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za
djelovanje na sprječavanju i otklanjanju
štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost
djelovanja službi i
pravnih osoba kojima je zaštita i
spašavanje ljudi i materijalnih dobara
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redovita djelatnost potrebno je izvršiti
nabavu osnovne i skupne opreme za
postrojbu CZ opće namjene.
Stožer zaštite i spašavanja treba
osigurati kontinuirano provođenje sustava
zaštite i spašavanja temeljem
organiziranog praćenja, planiranja i
usklađivanja aktivnosti, a u slučajevima
ukazane potrebe u kriznim situacijama
zapovijedati operativnim snagama, te sa
Područnim uredom DUZS organizirati
preventivne praktične vježbe.
Stožer će u narednom vremenu
održavati sastanke, sazivati zajedničke
sastanke Stožera, civilne zaštite i
operativnih snaga određenih Odlukom
operativnih snaga zaštite i spašavanja i
pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine Bilje.
U narednom periodu potrebno je u
popuniti postrojbu CZ opće namjene sa
preostala četiri v/o.
2. VATROGASTVO
Na temelju dosadašnjih informacija
i izvješća u svezi rada i problematike
vatrogastva, te na temelju Analize stanje u
vatrogastvu na teritoriji Općine Bilje je
dobro.
Broj, vrsta i opremljenost te
veličina DVD-a na teritoriju Općine Bilje
određen je Planom zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija. Za 2013. godinu
planirana su sredstva za izradu nove
Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od
požara.
I dalje je potrebito provoditi
različite oblike osposobljavanja
vatrogasaca, a naročito obratiti pozornost
prema vatrogasnoj mladeži kao budućim
vatrogascima, ali i zbog stjecanja opće
kulture.
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Osnivanjem Vatrogasne zajednice
Općine Bilje poboljšat će se koordinacija
rada mjesnih DVD-a s ciljem da se
aktivnosti ne ponavljaju, a koordiniranjem
sa jednog mjesta dolazi do optimalnih
troškova i uštede sredstava.
Vršiti organiziranje edukacije
poljoprivrednog i drugog stanovništva u
svezi spaljivanja biljnog otpada zbog
požara na otvorenom, te promidžbenim
porukama i obavijestima upozoriti i
upoznati javnost o štetnosti tih radnji
ugrožavanja ljudskih i materijalnotehničkih resursa, kao i o štetnosti za sam
okoliš.
Nositelji zadataka iz ovog dijela
Smjernica su predsjednik i zapovjednik
Vatrogasne zajednice Općine Bilje, Stožer
zaštite i spašavanja i jedinstveni upravni
odjel Općine Bilje.
3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE

U prvom redu to su službe i pravne
osobe koje su u svom redovitom
djelovanju bave zaštitom i spašavanjem ili
se mogu vrlo brzo transformirati u
svojevrsnu snagu koja aktivno djeluje u
kriznim situacijama, osobito one u
vlasništvu i suvlasništvu Općine Bilje.
U skladu sa Planom zaštite i
spašavanja za područje općine Bilje,
potrebno je operativnim snagama zaštite i
spašavanja, tvrtkama i ustanovama od
interesa za zaštitu i spašavanje, dostaviti
izvod iz Procjene ugroženosti i Plana
zaštite i spašavanja kao podlogu za
pripremu izrade ili dopunu njihovih
operativnih planova.
Potrebno je pojačati suradnju kako
bi se koordiniranim djelovanjem svi
relevantni subjekti izradili svoje operativne

_________________ Broj 2

zaštite i spašavanja i njegovim
funkcioniranjem kao jedinstvene cjeline.
Prilikom angažiranja na poslovima
u sustavu zaštite i spašavanja posebna će se
pozornost odnositi na operativne snage i
službe sa područja Općine Bilje.
4. UDRUGE GRAĐANA

Pored službi i pravnih osoba koje se
bave zaštitom i spašavanjem u okviru svoje
redovite djelatnosti djeluju i udruge
građana koje različitim aktivnostima
njeguju specifična znanja i vještine koje
mogu pomoći i unaprijediti provedbu
mjera u sustava zaštite i spašavanja.
Udruge građana značajne su za
sustav zaštite i spašavanja, i temeljem toga
da se financiraju iz općinskog proračuna
moraju imati pokazatelje svoga rada,
razvojne projekte ili planove u provedbi
ove tematike.
Od svake udruge značajne za sustav
zaštite i spašavanja treba zatražiti razvojne
programe ili projekte koji se odnose na
materijalno i tehničko jačanje udruge u
odnosu na sustav zaštite i spašavanja, te na
osnovu toga donijeti odluku o financiranju
djelatnosti u onom dijelu koji je značajan
za jačanje sustava zaštite i spašavanja.
Za rad ostalih udruga osiguravaju se
sredstva iz proračuna Općine Bilje.

5. PLANIRANA SREDSTVA
Za potrebe organiziranja,
provođenja i razvoja zaštite i spašavanja na
području Općine Bilje za 2013. godinu
planirana su financijska sredstva koja su
prikazana u tablici 1. ovih smjernica:

planove temeljem Plana zaštite i spašavanja
čija bi realizacija doprinijela jačanju sustava
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Tablica 1.

GLAVA 02 - SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 03 - JAVNI RED I SIGURNOST
PROGRAM 01: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

AKTIVNOST: FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI
3
RASHODI POSLOVANJA
445.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
30.000,00
323 IZVOR 1
RASHODI ZA USLUGE
30.000,00
PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I PLAN ZAŠTITE
30.000,00
OD POŽARA
38
OSTALI RASHODI
415.000,00
381 IZVOR 1
TEKUĆE DONACIJE
415.000,00
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JVP BELI
15.000,00
MANASTIR
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DVD-OVA OPĆINE
400.000,00
BILJE
AKTIVNOST: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE, GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, ZAŠTITA NA RADU
3
RASHODI POSLOVANJA
39.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
39.000,00
323 IZVOR 1
RASHODI ZA USLUGE
17.000,00
POPRAVAK ELEKTRIČNIH INSTALACIJA U UREDIMA I
10.000,00
DOMOVIMA
ZAŠTITA INSPEKT - TROŠKOVI ZAŠTITE NA RADU
7.000,00
329 IZVOR 1
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
22.000,00
CIVILNA ZAŠTITA - OPREMANJE TIMOVA
20.000,00
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
2.000,00

6. ZAKLJUČAK

KLASA: 810-01/11-01/2
URBROJ: 2100/02-13-26
Bilje, 05. travnja 2013. god.

U 2013. godini nastaviti suradnju sa
DUZS, Područni ured Osijek, i sa
službama u osječko-baranjskoj županiji sa
ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i
drugih snaga sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Bilje.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ,v.r.
**************************************

Ove Smjernice se objavljuju u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.
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14.
Temeljem članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje broj: 05/09., 04/11., 06/11. i 05/12.)
Općinsko vijeće općine Bilje na svojoj 45.
sjednici održanoj dana 25. ožujka i 05.
travnja 2013. godine donijelo
ODLUKU
o usvajanju izvješća o izvršenju plana
gospodarenja otpadom na području Općine
Bilje

sudjelovanjem na seminaru koje organizira
UČILIŠTE LINK, PRAŠNJAK 098-464004.
Sredstva će se isplatiti organizatoru
seminara iz sredstava namijenjenih pomoći
poljoprivrednicima.

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području Općine
Bilje za 2012.g.

II.
Zadužuje se načelnica Općine Bilje da
pruži svu potrebnu organizacijsku i
tehničku pomoć za izvršenje ovog
zaključka te da na teret proračunskih
sredstava osigura financijsko izvršenja
ovog Zaključka sukladno zakonskim
propisima.

II.
Ova odluka biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Bilje

III.
Šandor Markoš se imenujem
koordinatorom.

KLASA: 351-01/10-01/1
URBROJ: 2100/02-13-14
Bilje, 05. travnja 2013. god.

KLASA: 320-01/10-01/3
URBROJ: 2100/02-13Bilje, 05. travnja 2013. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ,v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ,v.r.

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

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

15.

Temeljem članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje broj: 05/09., 04/11., 06/11. i 05/12.)
Općinsko vijeće općine Bilje na svojoj 45.
sjednici održanoj dana 25. ožujka i 05.
travnja 2013. godine donijelo
ZAKLJUČAK
o potpori poljoprivrednicima Općine Bilje
za podmirenje troškova usavršavanja
I.
Općina Bilje daje potporu
poljoprivrednicima Općine Bilje
podmirenjem troškova usavršavanja
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