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1.
Na temelju članka 34. Statuta Općine
Bilje ( “Službeni glasnik” Općine Bilje, broj
5/13), Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 7.
sjednici, održanoj dana 12.ožujka 2014.g.
donijelo je
ZAKLJUČAK

Izvješće o radu načelnika Općine Bilje za
period srpanj – prosinac 2013 godine u
prilogu ovog zaključka i čini njegov
sastavni dio.
III.
Ovaj zaključak biti će objavljen u
Službenom glasniku Općine Bilje.

I.
Usvaja se Izvješće neovisnog revizora o
dogovorenim revizijskim postupcima revizorske
tvrtke Hodicon d.o.o. iz Koprivnice od 29.
listopada 2013. godine.

KLASA:080-01/13-01/4
URBROJ: 2100/02-1-14-3
Bilje, 12.ožujka 2014. godine.

II.
Izvješće iz točke I. ima se dostaviti
nadležnim relevantnim tijelima na daljnji
postupak.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
******************************

KLASA:470-01/13-01/1
URBROJ: 2100/02-1-14-8
Bilje, 12.ožujka 2014. godine.

Na temelju članka 35 b 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 i 19/13), članka 58.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“
broj: 5/13) Općinskom vijeću Općine
Bilje podnosim

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
**********************************
2.
Na temelju članka 34. Statuta Općine
Bilje ( “Službeni glasnik” Općine Bilje, broj
5/13), Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 7.
sjednici, održanoj dana 12. ožujka 2014.g.
donijelo je

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA
OPĆINE BILJE
ZA PERIOD
SRPANJ – PROSINAC 2013
GODINE

I. UVODNI DIO
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Bilje
za period srpanj – prosinac 2013 godine.
II.

Sukladno članku 35.b 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 i 19/13) i članka 58. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj:
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5/13), općinski načelnik dva puta godišnje
podnosi polugodišnje izviješće o svom radu i to
do 31 ožujka tekuće godine za razdoblje srpanjprosinac prethodne godine i do 15. rujna za
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Sukladno navedenim odredbama podnosim
Izvješće za period srpanj – prosinac 2013.g.
godine.

________________
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raznih problema, od komunalnih,
prostornih do socijalnih, kulturnih,
sportskih, gospodarskih i ostalih. U ovom
izvještajnom razdoblju obavio sam
nekoliko razgovora sa značajnijim
gospodarstvenicima naše Općine te sa
ostalim potencijalnim investitorima koji
su iskazali interes za poslovnim
ulaganjima na našem području.

II. OPĆI DIO
U ovom izvještajnom razdoblju započeo
sam sa realizacijom svog izbornog programa kroz
uredno obavljanje svih izvršnih poslova koji su
mi povjereni zakonom, a posebice kroz.:
-utvrđivanje prijedloga općih akata koje
donosi Općinsko vijeće Općine Bilje,
-iznošenje
prijedloga
i
mišljenja,
preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima
bitnim za raspravljanje Općinskog vijeća
Općine Bilje i donošenje odluka,
-izvršavanje i osiguravanje izvršavanja
općih i drugih akata općinskog vijeća,
-upravljanje nekretninama i pokretninama
u vlasništvu Općine,
-upravljanje prihodima i rashodima
Općine Bilje,
-utvrđivanje izmjena i dopuna proračuna
za 2013. i prijedloga proračuna za 2014.g.,
-utvrđivanje prijedloga za Prve izmjene i
dopune prostornog plana uređenja Općine
Bilje,
-donošenje odluka o investicijama,
-donošenje odluka o izradi projekata i
nominiranje istih odgovarajućim izvorima
financiranja,
-usmjeravanje i djelovanje na rad
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje ,
-brigu o sustavu zaštite i spašavanja,
protupožarnoj zaštiti i dr.,
-brigu o suradnji s drugim jedinicama
lokalne samouprave,
-brigu o suradnji s tijelima državne
uprave-ministarstvima,fondovima i dr.
Od samog početka stupanja na dužnost, započeo
sam sa intenzivnim sastancima i razgovorima sa
gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom,
koje i dalje primam svakodnevno radi rješenja

Redovito sam sudjelovao na svim
sastancima koje je sazivao župan
Osječkobaranjske
županije,
na
koordinacijama
načelnika
i
gradonačelnika s područja Baranje,
sudjelovao sam na
sastancima u
Hrvatskim šumama, Hrvatskih vodama
vezano za važne nadolazeće izmjene u
gospodarenju vodam, uspostavio sam
kontakte i obavio razgovore
u
Ministarstvu regionalnog razvoja i
fondova Europske unije, Ministarstvu
poljoprivrede,
Ministarstvu
zaštite
okoliša i prirode, Fondu za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost, a sve u cilju
traženja podrške našim projektima.
Uspješno sam okončao pregovore
s INA d.d.- Molom
za stjecanje
vlasništva nad česticom u centru naselja
Bilja, čime su riješeni imovinsko pravni
odnosi, a što je bio
preduvjet za
pokretanje jednog od najvećih projekata
Općine Bilje koji je u planu od 2008.g.a
koji sada planiramo i realizirati u skoroj
budućnosti, a to je uređenja Centra
naselja Bilje u sklopu rekonstrukcije
raskrižja u križanje tipa „kružni tok“.
Općina Bilje je i članica LAG-a Baranja
( oblika udruživanja civilnog i privatnog
sektora i jedinica lokalne samouprave ) u
čijem radu sam aktivno sudjelovao, a od
čega se očekuje korist u realizaciji
projekata za provođenje kojih bi se
mogla dobiti i sredstva iz europskih
razvojnih fondova.

Osim aktivnim sudjelovanjem u radu
LAG BARANJA inicirao sam pokretanje
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postupka za osnivanje „Klastera Bilje“ kao
oblika udruživanja svih privrednih subjekata s
naglaskom na poljoprivredne proizvođače, a sve
u cilju udruživanja privrednika s našeg područja
radi lakšeg nastupa i snalaženja u novim
uvjetima privređivanja koji su nastupili ulaskom
Republike Hrvatske u europsku zajednicu država.
U cilju pomoći građanima u postupku legalizacije
nezakonito izgrađenih objekata Općina Bilje je
osigurala mogućnost predaje dokumentacije
odnosno zahtjeva za legalizaciju nezakonito
izgrađenih građevinskih objekata u Općini Bilje.
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Sukladno naprijed navedenom za
period 1.7.-31.12.2013.g. dodijeljeno je
pomoći po navedenom Programu kako
slijedi:
- subvencija troškova
stanovanja(isplaćuje se mjesečno)
34.694,63 kn
-subvencija ljetovanja djece osnovnih
škola
4.890,00 kn
-jednokratne novčane pomoći i pomoći u
naturi
6.700,00 kn

U ovom izvještajnom razdoblju Općina Bilje
ustupila je Vodoopskrbi Darda d.o.o. prostor za
naplatu vode u općinskoj zgradi i time
omogućila građanima da bez plaćanja naknade
podmire račune za vodu.

-prigodni paketi povodom božićnih
blagdana,socijalno ugroženom pučanstvu
(90 komada)
26.921,16 kn

Posebnu pažnju posvećivao sam u ovom periodu
civilnom društvu te sam ostvario suradnju sa
udrugama koje djeluju u našoj Općini .

-subvencija troškova prehrane u
osnovnim školama i subvencija boravka
djece u vrtićima 4.761,00 kn

U području socijalne skrbi učinjeno je
sljedeće:

-novčane pomoći za opremanje
novorođenčeta
18.000,00 kn

Program javnih potreba socijalne skrbi
realiziran je u izvještajnom razdoblju programom
pomoći koji obuhvaća subvenciju troškova
stanovanja, pogrebnih troškova, pomoći za
troškove prehrane učenika osnovnih škola,
pomoći troškova boravka djece u dječjim
vrtićima, troškove školovanja, ljetovanja učenika
osnovnih škola, prigodne pomoći, pomoći u
slučaju požara, poplava i drugih teških socijalnih
stanja, pomoći za nabavku pomagala osobama s
posebnim potrebama, pomoć za opremanje
novorođenčadi.

-potpore za školovanje 2.700,00 kn

U većini slučajeva pomoć je odobrena na
prijedlog Odbora za socijalnu skrb a na temelju
Odluke o korištenju prava iz Programa
zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog
pučanstva, osim za one za koje je Odlukom
propisano drugo tijelo za donošenje rješenja o
pravu (pomoć za opremanje novorođenčeta,
subvencija troškova stanovanja).

Prigodom božićnih blagdana
učenicima osnovnih škola Bilje i Lug (8)
dodijeljeni su prigodni darovi od 500,00
kuna za izvanredan rad i zalaganje.

Ukupno

98.666,79 kn

Prigodom božićnih blagdana
umirovljenicima sa područja Općine Bilje
sukladno Odluci o dodijeli prigodnog
dara Općinskog vijeća Općine Bilje
podijeljeno je ukupno 245.300,00 kuna.
U području obrazovanja i društvenih
djelatnosti izvršeno je sljedeće:

Za školsku 2013/14.godinu
dodijeljeno je ukupno 17 stipendija
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učenicima srednjih škola u mjesečnom iznosu
stipendije od 400,00 kuna.
Za ukupno 72 redovna studenta mjesečno
se sufinancira prijevozna karata u iznosu od
200,00 kuna po studentu.
Za akademsku godinu 2013/14.g. dodijeljeno je:
-

-

ukupno 21 stipendija redovnim
studentima koji su upisali
1.akademsku godinu u iznosu od
400,00 kuna mjesečno
ukupno 36 stipendija redovnim
studentima viših akademskih
godina koji su položili sve ispite
sa ranijih akademskih godina u
iznosu od 800,00 kuna mjesečno

Za izvještajno razdoblje dodijeljeno je ukupno za
:
-prijevoz studenata

51.200,00 kn

-stipendije

206,300.00 kn

Korištenje Programa zapošljavanja radnika u
javnim radovima putem Zavoda za
zapošljavanje

U području javnih potreba u kulturi
izvršeno je slijedeće:
Za zadovoljavanje javnih potreba
građana u kulturi sukladno Programu
zadovoljavanja javnih potreba u kulturi
izdvojena su znatna sredstva sukladno
Proračunu za 2013.g. i realnim
prihodima.
U mjesecu srpnju obilježen je Dan naše
općine, u rujnu održane najveće
manifestacije Općine Bilje, Etno susreti
Općine Bilje i Ribarski dani u Kopačevu,
zatim Dani Međunarodnog folklora i
Dani rakije u Vardarcu, u listopadu Dani
sela i paprike u Lugu, a za Božić 2013.g.
Božičini sajam u Bilju.
Za navedene manifestacije sukladno
Proračunu izdvojeno je ukupno
180.539,33kn
U cilju doprinosa kulturnim događanjima
naše sredine izvršene su pripreme i na
moj prijedlog Općinsko vijeće donijelo
odluku o nastavak rada HMKC .

Za redovan rad KUD odobravane su
Općina Bilje je dana 12.rujna 2013.g.
potpore sukladno Programu
podnijela zahtjev za zapošljavanje radnika u
zadovoljavanja potreba u kulturi, tako su
javnih radovima za ukupno 84 osobe. Međutim,
odobrene potpore u ukupnom iznosu od
isti je odbijen iz razloga što je između ostale
64.000,00 kn
dokumentacije koja se trebala priložiti zahtjevu
tražena i Izjava načelnika kojom izjavljujem da
unatrag 12 mjeseci,u Općini Bilje nisu utvrđene
U području javnih potreba u sportu
nepravilnosti
u
poslovanju,
temeljem
izvršeno je slijedeće:
inspekcijskog ili drugog nadzora.
Međutim, kako je u Općini Bilje Državni
Zadovoljavanje javnih potreba u sportu
inspektorat,
Odjel
nadzora
nezakonitog
provođeno je sukladno Program javnih
zapošljavanja svojim nadzorom a zapisnikom od
potreba u športu za 2013. godinu i
dana 8.3.2013.g.utvrdio povrede propisa, te je
realnim prihodima Općine Bilje.
podnijet Optužni prijedlog Prekršajnom sudu o
utvrđenom činjeničnom stanju obaviještena su
Financijskim potporama za redovan rad
nadležna tijela nisam bio u mogućnosti priložiti
sportskih klubova osigurano je
traženu izjavu u traženom obliku.pa stoga nije
provođenje programa javnih potreba u
niti odobren rad radnika u javnim radovima
sportu, čime su osigurana djeci,
prema našem zahtjevu .
***********************************************************************
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mladima i ostalim stanovnicima Općine Bilje
preduvjeti za bavljenje tjelesnim aktivnostima,
postizanje sportskih rezultata kao i poticanje i
promicanje sporta kao zdravog načina života.
Tako su odobrene potpore za redovan rad u
ukupnom iznosu od 175.360,00 kn
U području gospodarstva i poljoprivrede
intenzivno sam radio u okviru svojih mogućnosti
na iznalaženju načina kako Općina Bilje može
pomoći poduzetnicima.
Na području gospodarstva u ovom izvještajnom
razdoblju proveo sam niz razgovore s
poduzetnicima koji su iskazali interes za
ulaganje u našu Poduzetničku zonu i
predstavnicima jedinica lokalne samouprave koje
u tome imaju dobra iskustva. Pripremljena je
dokumentacija za raspisivanje natječaja za
prodaju građevinskih čestica i zatraženo mišljenje
Državnog odvjetništva o ovom natječaju.
U poljoprivredi nastavljeno je subvencioniranje
zajedničkih projekata Osječko-baranjske
županije.
Kako je Općina Bilje bila pogođena
elementarnom nepogodom sukladno mojim
zakonskim ovlastima i obvezama inicirao sam i
sudjelovalo u organizaciji obrane od poplave.
Poduzete su sve potrebne mjere za obranu
od poplava (stožer obrane )
U redovitim i izvanrednim mjerama
zaštite od poplava na području općine Bilje bilo
je žurno potrebito organizirati i pozvati Stožer
zaštite i spašavanja Općine Bilje, kao
savjetodavno tijelo načelnika i druge pravne
osobe i službe koje djeluju na području Općine, a
od interesa su za zaštiti i spašavanje.
Općinski Stožer pod mojim
predsjedavanjem održao je tri Sjednice Stožera
(07. lipnja, 12. lipnja i 14. lipnja 2013. godine) na
kojima su se donosili zaključci i Odluke bitne za
samu organizaciju.

________________
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Sudjelovao na sjednicama Stožera
zaštite i spašavanja Osječko-baranjske
županije i prema na kojima se razmatrala
trenutačna situacija na čitavom poplavom
ugroženom području i u tom smjeru je
planirana obrana i na prostoru naše
općine.
U sklopu samih priprema i u
suradnji sa Hrvatskim vodama – Centar
obrane od poplava preuzeto je 4 400
vreća i potrebiti pijesak koji su pristizali
u vremenskom periodu od 11-13. lipnja
koje su punili djelatnici javnih radova i
volonteri uz logističku pomoć i prijevoz
općinskog komunalnog poduzeća.
Djelatnici javnih radova i
volonteri iz naselja Kopačevo uz stručni
nadzor djelatnika Hrvatskih voda
postavili su „zečji nasip“ u Ribarskoj
ulici kod „željeznog mosta“ u dužini od
40 metara i na raskrižju ulice Šandora
Petefija i Ritske ulice u dužini od 20
metara.
Izvršen je popis osoba sa
najugroženijeg područja Tikveša i Zlatne
grede za slučaj eventualne evakuacije i
osiguravanju sredstava evakuacije.
određene su i odgovorne osobe za
evakuaciju u ugroženim mjestima sa
prihvatnim mjestima.
Ostvaren je 24-satni
komunikacijski kontakt sa službama
DUZS, županijskim Stožerom zaštite i
spašavanja, zapovjednicom Civilne
zaštite Osječko-baranjske županije, te
Hrvatskim vodama.
U tom periodu Općina Bilje je
raspolagala sa :
- 50 operativnih vatrogasaca
- 15 djelatnika javnih radova
-15 djelatnika komunalnog poduzeća
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Izvršena procjena šteta od elementarnih
nepogoda, temeljem koje je ostvarena i državna
pomoć za ublažavanje i otklanjanje
pretrpljenih šteta, u iznosu od 817.402,00 kn
čime su se koliko toliko ublažile posljedice
elementarne nepogode kojom su pogođeni naši
poljoprivrednici.
U cilju pružanje konkretnih pomoći našim
poljoprivrednicima kroz edukacije, seminare,
razne prezentacije itd. inicirao sam i uspostavio
dobru suradnju s Poljoprivrednim fakultetom iz
Osijeka. Svakodnevnim kontaktima nastojimo
iznaći način kako bi struka u suradnji s Općinom
Bilje, najviše i najbolje mogla pomoći
poljoprivrednicima.
Prikupljena je dokumentacija i upućeni zahtjevi
za raspisivanje javnih poziva za davanje u zakup
državnog poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Bilje, za koje do sada nisu sklopljeni
ugovori o raspolaganju, zakupu i prodaji.
POSTUPCI JAVNE NABAVE :

U izvještajnom razdoblju provedeni su postupci
javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi kako
slijedi:
-

Otvoreni postupak javne nabave
radova sanacije divljeg odlagališta
otpada „BILJE“ (MV 1/13).
Postupak davanja koncesije za
obavljanja komunalne djelatnosti
prijevoza putnika u javnom prometu
na području Općine Bilje (K 1/13).

REALIZIRANE INVESTICIJE I ZAPOČETI
PROJEKTI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
01.07-31.12.2013.:

1. SANACIJA DIVLJEG ODLAGALIŠTA
OTPADA „BILJE“
U izvještajnom razdoblju započelo je
provođenje Projekta sanacije divljeg odlagališta
otpada koje se nalazi na k.č.br. 1207, 1208, 425,
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1162, 1163 i 1164 k.o. Bilje u čijem
provođenju je slijedom ODLUKE o
provođenju otvorenog postupka javne
nabave sanacije divljeg odlagališta otpada
«Bilje»
KLASA:
351-01/10-01/5,
URBROJ: 2100/02-13-18 („Službeni
glasnik“ broj: 04/13) dana 24. srpnja
2014.g. između Općine Bilje i Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
sklopljen UGOVOR o neposrednom
sudjelovanju Fonda u sufinanciranju
programa sanacije divljeg odlagališta
otpada “BILJE” na području Općine Bilje
kojim su ugovorne strane uredile
međusobna prava i obveze vezano za
provođenje projekta sanacije. Navedenim
Ugovorom je Općini Bilje odobreno
korištenje financijskih sredstava Fonda
do 80% ukupno procijenjene vrijednosti
investicije koja se nakon provođenje
postupka javne nabave radova sanacije
procijenjena u visini od 2.364.691,38
kuna. Predmetna investicija obuhvatila je
troškove izrade potrebne dokumentacije
(Plan sanacije, PGP, Elaborat utjecaja na
okoliš i dr.), izvođenje radova sanacije,
nadzor nad izvođenjem radova i troškove
prihvata (odlaganja) otpada na odlagalište
Beli Manastir.
Po provedenom postupku javne
nabave radova dana 07. studenog 2014.g.
sklopljen je Ugovor o javnim radovima
sanacije divljeg odlagališta otpada
„BILJE” (MV 1/13) sa odabranim
izvoditeljem Zajednicom ponuditelja:
Komunalije Hrgovčić d.o.o. Županja i
JET-SET d.o.o. na iznos vrijednosti
radova od 734.277,50 kuna bez PDV-a i
sa rokom izvođenja od 45 dana ponuda.
Do kraja izvještajnog razdoblja
do dana 31. prosinca 2013.g. izvoditelj je
izveo sve radove sanacije i odvoza otpada
sa divljeg odlagališta otpada „BILJE” te
se u narednom izvšještajnom razdoblju
očekuje izvođenje radova završnog
planiranja
površine
odlagališta
i
primopredaja radova koja je planirana za
mjesec siječanj 2014.g.
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2. KONCESIJA ZA OBAVLJANJA
KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA
PUTNIKA U JAVNOM PROMETU NA
PODRUČJU OPĆINE BILJE
Slijedom donesenih odluka Općinskog
vijeća Općine Bilje donesenih na 3. sjednici
održanoj dana 15. srpnja 2013.g. i to Odluke o
komunalnim djelatnostima koje će se na području
Općine Bilje obavljati davanjem koncesije
klasa:363-02/13-01/1, urbroj:2100/02-13-3 i
Odluke o potrebi dodjele koncesije za komunalnu
djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na
području Općine Bilje klasa:363-02/13-01/1
urbroj:2100/02-13-4, a sukladno Zakonu o
koncesijama proveden je postupak davanja
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza putnika u javnom prometu na području
Općine Bilje koji je započeo dana 08. kolovoza
2013.g.
Tijekom postupka, a nakon isteka roka za
dostavu ponuda i provedenog postupka pregleda i
ocjene ponuda utvrđeno je da jedina pristigla
pravovremena ponuda nije valjana iz razloga što
je nepravilna i neprihvatljiva te je sukladno tome
Općinskom vijeću predloženo poništenje
postupka koje je Općinsko vijeće Općine Bilje i
prihvatilo te je na svojoj 5. sjednici održanoj dana
02. prosinca 2013.g. donijelo Odluku o
poništenju postupka davanja koncesije za
komunalnu djelatnost prijevoza putnika u javnom
prometu na području Općine Bilje (K 1/13)
Klasa: UP/I-340-05/13-01/1 Urbroj: 2100/02-132 kojom je postupak i završen.
3. OTKUP ČESTICE INA D.D. ZA POTREBE
IZGRADNJE GRAĐEVINE KRUŽNI TOK
U BILJU
U prostorijama Općine Bilje dana 17.
listopada 2013.g. održan je sastanak sa
predstavnicima INE i MOL-a i Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije sa ciljem postizanja
dogovora oko rješavanja imovinsko-pravnih
poslova za česticu u vlasništvu INA d.d. te
stvaranje preduvjeta za provedbu jednog od
najvećih projekta Općine Bilje – izgradnju
kružnog toka i uređenje centra naselja Bilje.
INA – Industrija nafte d.d. Zagreb,
Avenija V. Holjevca 10 i Općina Bilje sklopili
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su dana 19. prosinca 2013.g. Ugovor o
kupoprodaji nekretnina u vlasništvu INA
d.d. za k.č.br. 810/2 k.o. Bilje, upisane u
z.k.ul. br. 981, površine 135 m², po cijeni
od 43.685,33 kune.
Navedenim otkupom nekretnine
riješeni su imovinsko-pravni odnosi i
stvoreni preduvjeti za početak postupka
javne nabave i same rekonstrukcije
raskrižja u križanje tipa „kružni tok“.
4. PEĆ NA PELETE
Iako nismo bili obuhvaćeni projektom
Ministarstva regionalnog razvoja „DRVO
JE PRVO“ za 2013.g.uspjeli smo
dogovoriti i realizirati projekt nabave
peći na pelete za Dom kulture u
Kopačevu.
Ideja ugradnje kotla na pelete u Dom
kulture u Kopačevu datira još od početka
2009.godine i akcije „Drvo je prvo“, a
ostvarena je tek krajem 2013.
Tako je od MRRFEU u sklopu provedbe
projekta energetske učinkovitosti izvršena
nabava kotla za pelete za Dom kulture
(njihov ref. br. P2-50)
Vrijednost nabave je cca 30.000 kn
Snaga kotla je 48 kW
Isporuka kotla bila je 23.12.2013.-te
godine.
Kako u Domu kulture ne postoji
kotlovnica, kotao je privremeno smješten
u salu doma kako bi bio na sigurnom i
suhom.
Na Općini ostaje da izradi projekt
centralnog grijanja cijeloga doma
(korisne površine 450 m2) i isti izvede do
početka sezone grijanje 2014.-te godine.

5. PROJEKT PANNONIA ORGANICA
Za provedbu ovog projekta održano je
više sastanaka sa partnerima na projektu,
Centrom za poduzetništvo i Ecorural
netom, na kojima su dogovorene izmjene
u načinu provođenja projekta.
Prvenstveno su aktivnosti projekta bile
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planirane za područje općina Antunovac i
Petrijevci, te grada Osijeka, pa je tek nakon
određenih izmjena na projektu područje općine
Bilje uvršteno u mjesta provođenja projekta.
U sklopu promjena na projektu održan je i
sastanak u Agenciji za regionalni razvoj
Republike Hrvatske na kojem je utvrđen
postupak kojim će se provesti izmjene projekta
koje omogućuju veću dobrobit za Općinu Bilje
koja će proizaći iz provedenog projekta.
Projekt se provodi od travnja 2013. godine, u
periodu od 1. srpnja dao 31. prosinca 2013.
godine aktivnosti projekta odvijale su se u tri
smjera:
1. Promocija i predstavljanje projekta ciljnoj
skupini i javnosti
2. Mapiranje ekoloških proizvođača na području
Osječko-baranjske županije
3. Odlazak ekoloških proizvođača i članova
projektnog tima na radionice u Selenču i Novi Sad.
1. Promocija i predstavljanje projekta ciljnoj
skupini i široj javnosti:
U sklopu projekta je u suradnji sa Tržnicom
d.o.o. Osijek i udrugom EcoruralNet koji su
partneri na projektu pokrenuta manifestacija
„Zeleni četvrtak“ na kojem se promovira sam
projekt i ekološki proizvođači sa područja
Osječko-baranjske županije koji su proizišli kroz
aktivnost mapiranja. Od rujna do prosinca
održano je 15 manifestacija u sklopu „Zelenog
četvrtka“ na kojima su predstavljeni ekološki
proizvođači, a manifestacija će se održavati svakog
četvrtka i u 2014. godini.
13.09. 2013. u sklopu Zadružnog saveza u
Vukovaru Ljiljana Olujić, voditeljica EcoruralNet
je predstavila projekt i aktivnost mapiranja.
2. Mapiranje ekoloških proizvođača na području
Osječko-baranjske županije
U razdoblju od 01.06. – 31.12.2013. obavljena je
glavna aktivnost u projektu: mapiranje ekoloških
proizvođača na području Osječko-baranjske
županije.
Na poslovima mapiranja radila je gospođa
Ljiljana Olujić iz udruge Ecoruralnet i tim od
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dvoje ljudi iz Centra za poduzetništvo.
Kroz aktivnost mapiranja ukupno je
mapirano i intervjuirano preko 200
ekoloških proizvođača na području
Osječko-baranjske županije čime je
ispunjen indikator koji mora biti
ostvaren u projektu a to je brojka od 100
ekoloških proizvođača.
Na osnovu rezultata mapiranja koji će biti
obrađeni u 2014. godini rezultati
mapiranja biti će vidljivi kroz priručnik o
ekološkoj proizvodnji i mapi resursa
ekoloških proizvođača koji će se napraviti
u sklopu ovoga projekta.
3. Odlazak ekoloških proizvođača i
članova projektnog tima na radionice u
Selenču i Novi Sad.
U sklopu projekta predviđena je aktivnost
odlaska na radionice kojima je cilj
usvajanje novih znanja i trendova u
ekološkoj proizvodnji kao i umrežavanje i
razmjena iskustava ekoloških
proizvođača iz Osječko-baranjske
županije i Zapadno Bačkog okruga u
Vojvodini.
Pored članova projektnog tima sa naše
strane na radionicama su sudjelovali i eko
proizvođači.
Održano je 9 radionica u periodu od rujna
do prosinca 2013. godine, teme radionicu
su bile: Osnove organske poljoprivrede,
Organsko voćarstvo, Kompostiranje, Od
edukacije do prodaje, Organska
proizvodnja mlijeka - posjeta eko farmi
Velvet u Čurugu , Organska
poljoprivreda u Vojvodini; Agroekološke
osnove organske poljoprivrede,
Multifunkcionalna poljoprivreda i bio
turizam, Specifičnosti organskog
sjemenarstva i genetički resursi, te
Organska poljoprivreda i biodivrezitet.
6. IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U
BILJU
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U proteklom razdoblju nastavljena je
izgradnja Dječjeg vrtića u Bilju, prema
sklopljenom Ugovoru o izgradnji dječjeg vrtića u
Bilju od 05. travnja 2013.g. sa izvođačem radova
zajednicom ponuditelja Gradnja d.o.o. i Ured
ovlaštenog inženjera geodezije vl. Hrvoje
Trconjić.
U promatranom periodu izvođač
radova je u mjesecu prosincu ispostavio 3.
privremenu situaciju na ukupan iznos od
749.910,14 kn, čime je vrijednost ukupno
izvršenih radova iznosila 1.743.366,91 kn.
7. UGIBALIŠTE KOD OŠ BILJE
Dana 18. srpnja 2013.g. izvršen je
tehnički pregled te 26. srpnja 2013. g. izdana je
uporabna dozvola za autobusno ugibalište kod
Osnovne škole Bilje, kao prva faza rekonstrukcije
Školske ulice u Bilju.
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Dana 13. studenog 2013.g. izvršen
je ponovni tehnički pregled. Općina Bilje
je ostala kod primjedbi u vezi sanacije
terena nakon polaganja kanalizacijskih
cijevi koje nisu u cijelosti otklonjene i
inzistira da se sanacija izvede u
razumnom roku i na tehnički prihvatljiv
način, ali kako bi se stvorili preduvjeti za
mogućnost priključenja na sustav
kanalizacije i imajući u vidu činjenicu da
sanacija terena nije od bitnog značaja za
funkcionalnost predmetne građevine,
dana je suglasnost za izdavanje uporabne
dozvole.
S tim u vezi održano je više sastanaka, na
kojima se investitor
(Vodoopskrba)
izjasnio da postoji ugovorna obveza
izvođača radova, za koju je dostavljena i
zadužnica, da u roku od dvije godine od
primopredaje
radova
sanira
sve
nedostatke, koji bi se izvršavali
periodično u navedenom roku.

8. REKONSTRUKCIJA RUŽINE ULICE U
VARADRCU
Izvršen je tehnički pregled za
rekonstrukciju ceste u Ružinoj ulici i spojeva na
ceste u Ulici hrvatskih branitelja i Ulici Košut
Lajoša u Vardarcu i dana 24. lipnja 2013.g.
izdana je uporabna dozvola, čime je ispunjen
Ugovor o javnim radovima sklopljen između
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije, Općine Bilje i zajednice
ponuditelja Gravia d.o.o. i Geo-Osijek d.o.o.
9. KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA
BILJE
Dana 11.07.2013.g. održan je tehnički
pregled kanalizacijskog sustava naselja Bilje, kao
dio cjelovitog sustava odvodnje „Južna Baranja“.
Kako radovi na izgradnji nisu u cijelosti izvedeni
sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli i glavnom
projektu ( nije izvedena druga faza izgradnje)
nije izdana uporabna dozvola, već je dan rok od
90 dana za otklanjanje nedostataka. Primjedbe na
tehničkom pregledu dostavila je i Općina Bilje, a
vezano za ponovnu sanaciju nerazvrstanih cesta i
javnih površina.

10. DRUGI DODATAK UGOVORU O
SUPSIDIJARNOM FINANCIRANJU
PODPROJEKTA REGINONALNI
SUSTAV ODVODNJE „ JUŽNA
BARANJA“
Dana 25. studenog 2013.g.
sklopljen je 2. Dodatak Ugovoru o
supsidijarnom financiranju podprojekta
Regionalni sustav odvodnje „Južna
Baranja“ između Hrvatskih voda,
Vodoopskrbe d.o.o. Darda, Općine
Darda, Općine Jagodnjak i Općine Bilje,
a kojim je smanjena obveza financiranja
od strane općina.
Nadalje, održan je niz sastanaka
vezan za pokretanje postupka za nastavak
projektiranja kanalizacije u naseljima
Lug, Vardarac, Kozjak te noveliranje
projektne dokumentacije i dozvola koje
su istekle, za naselje Kopačevo.
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11. JAVNA RASVJETA I NISKONAPONSKA
MREŽA U VARADRCU
Radovi na izgradnji javne rasvjete i
niskonaponske mreže u Vardarcu izvršeni su u
proljeće 2013.g. Na inicijativu investitora, HEP
Operatora distribucijskog sustava izvršen je
obilazak trase sa izvođačem radova , nadzornim
inženjerima, predstavnicima mjesnog odbora i
općine te su popisani nedostaci u sanaciji javnih
površina koje treba otkloniti. Veći dio
nedostataka je
otklonjen. Tehnički pregled
navedene građevine još nije održan.

12. REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U
BILJU
Krajem 2013.g. podnesen je zahtjev za
lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju Doma
kulture u Bilju, prema idejnom projektu koji je
plaćan u veljači 2012.g. Održan je niz sastanaka
s projektantom oko namjene prostora. Projektom
rekonstrukcije i dogradnje predviđa se da u
Domu kulture budu smještene prostorije Općine
Bilje, vijećnica, mjesni odbor, turistička
zajednica, trgovački sadržaj, prostor za postojeće
udruge te popratni sadržaji.
13. SANACIJA KROVIŠTA I
GROMOBRANSKA INSTALACIJA DOMA
KULTURE U KOPAČEVU
Vuka d.d. kao izvođač radova na sanaciji
krovišta Doma kulture u Kopačevu, pozvana je
da otkloni nedostatke evidentirane od strane
nadzornog inženjera te izvrši radove na izradi
sustava zaštite od munje. Navedeni radovi
plaćeni su 2010.g.

14. PROSTORNO PLANSKA
DOKUMENTACIJA
Uspostavljena je suradnja sa Osnovnom
školom Bilje, Hrvatskim i fizičkim osobama
vezano za stavljanje izvan snage Detaljnog plana
uređenja „ Središte“ Bilje. Osnovna škola Bilje
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dostavila je zamolbu za pokretanje
navedenog postupka kako bi bilo
omogućena rekonstrukcija, dogradnja i
modernizacija škole, koja bi se aplicirala
prema strukturnim fondovima EU. Odbor
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Općine Bilje o istom je raspravljao i
donio odluku da se pokrene procedura
stavljanja izvan snage detaljnog plana.
Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Bilje, procedura
koja je započela 2010.g. zastala je u
proljeće 2013.g., a radi uvjetne
suglasnosti Ministarstva poljoprivrede,
kojom je traženo izuzeće dijela čestica
poljoprivrednog zemljišta. Nadalje, u
međuvremenu su Hrvatske vode i
Hrvatske šume dostavile svoje zahtjeve
za izmjenom i dopunom prostornog plana
uređenja Općine Bilje. Stupanjem na
snagu Zakona o održivom gospodarenju
otpadom koji propisuje da jedinice
lokalne samouprave moraju osigurati
funkcioniranje reciklažnog dvorišta isti
nas obvezuje osigurati i odrediti njegovu
lokaciju.
Tim povodom održan je niz
sastanaka sa izrađivačima plana, Javnom
ustanovom Zavodom
za prostorno
uređenje Osječko-baranjske županije,
Upravnim
odjelom
za
prostorno
planiranje, zaštitu okoliša i prirode i
Upravnim odjelom za prostorno uređenje
i graditeljstvo, Hrvatskim vodama i
Hrvatskim šumama, sve u cilju što boljeg
usklađenja zakonom propisane obveze
reciklažnog dvorišta sa
propisanim
odredbama vezanim uz zaštitu okoliša,
zaštite prirode, zaštitu voda i sl. tijekom
izrade izmjena i dopuna prostornog
plana.
15. UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA:
NA ULAZU U NASELJE BILJE PARK HRVATSKIH BRANITELJA
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nasipavanje i planiranje terena sa sijanjem
trave i umjetnim gnojivom
sadnja ukrasnog cvijeća (lavanda i
maćuhice)
izrada prilazne staze od kulir ploča i
ivičnjaka
izrada parkirališta za 3 vozila obrubljena
sa ivičnjacima

ZAGREBAČKA ULICA
-

sanacija terena sa odvozom šute
planiranje terena i sadnja trave
izvođenje dvije cvjetne rundele
sadnja ukrasnog cvijeća
postavljanje klupa za sjedenje i koša za
smeće

PARK EUGENA SAVOJSKOG
-

4 klupe
4 koša smeće

SUDSKI POSTUPCI:
U ovom izvještajnom razdoblju učinjeni
su veliki napori u cilju smanjena broja sudskih
sporova koje vodi Općina Bilje, u prvom redu
onih protiv stanovnika Općine i/ili obrnuto,
odnosno općenito svih sporova.
Ovo opredjeljenje proizlazi iz uloge
Općine, kao jedinice lokalne samouprave koja
izvršavajući zadatke od lokalne važnosti kojima se
izravno zadovoljavaju potrebe građana, ima važnu
ulogu u upravljanju, organizaciji i izravnom pružanju
javnih usluga stanovnicima, s jedne strane, dok
potreba odgovornog i dobrog gospodarenja javnim

sredstvima nameće obavezu rješavanja sudskih
sporova mirnim putem i smanjenja troškova
sudovanja.
U tijeku je još 6 postupaka, a ostali su
dovršeni.
Vodi se , primjerice :

________________
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Prekršajni sud u Belom Manastiru,
povodom optužnog prijedloga Državnog
odvjetništva, nakon održane glavne
rasprave, dana 13. siječnja 2014. godine
donio je Presudu kojom su
I.
okrivljena - Općina Bilje
II.
okrivljena Ružica Bilkić
oglašeni krivima
1. što kao poslodavci nisu s radnikom
Tihomirom Cvijanovićem sklopili
ugovor o radu, čime da su počinili
prekršajno djelo protivno Zakonu o
radu, opisano po čl. 12. st. 3,
kažnjivo po čl. 294. st. 1. toč. 2. i st.
2. istog Zakona,
2. što kao poslodavci nisu radnika
Tihomira
Cvijanovića
prijavili
tijelima obveznog mirovinskog i
zdravstvenog osiguranja, čime da su
počinili prekršajno djelo protivno
Zakonu o državnom inspektoratu,
opisano po čl. 4. st. 1. podst. 1,
kažnjivo po čl. 66. st. 1.i st. 2. . istog
Zakona, te im je izrečena novčana
kazna:
I. okrivljenoj - Općini Bilje, u iznosu od
15.000,00 kuna,
II. okrivljenoj Ružica Bilkić, u iznosu od
4.500,00 kuna,


Predmet je povodom žalbe na
Visokom prekršajnom sudu u
Zagrebu.
u tijeku:


Stanje predmeta – povodom
žalbi tužitelja i tuženika
predmet se nalazi na
Županijskom
sudu
u
Osijeku.

Osim toga, još uvijek je u tijeku – na
reviziji – postupak protiv RH vezan za
Prekršajni postupak broj: Pp 1.G-112/13,
zakup poljoprivrednog zemljišta, a
Optužni prijedlog Državnog inspektorata, radi
vezano za taj postupak još je na
nezakonitog zapošljavanja Tihomira Cvijanovića
Županijskom sudu u Osijeku i ovršni
postupak povodom žalbi.
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U kaznenom predmetu pokrenutom protiv:
Šandora Markoša, Gorana Ranogajca i Vinka
Lozića, Županijski sud u Osijeku je odbio
kaznenu prijavu Općine Bilje kao neosnovanu.
Nakon toga sa Komunalnim – Bilje d.o.o.
sklopljena je nagodba i tako je okončan postupak
radi naplate duga za otresnice.
TROŠKOVI SUDOVANJA - ODVJETNICI:
1. OU REŠETAR:
U periodu od 14. 05. 2012. (kada su bile
podmirene sve obveze prema Odvjetničkom
uredu Rešetar), do 06.06.2013. godine, samo
ovom odvjetničkom uredu je plaćen iznos od
91.584,42 kune, a nepodmirena obveza bila je
još 7.778,13 kuna.
Od 06. 06. 2013. g. do 31. 12. 2013.
godine, pristiglo je još obveza, uglavnom za
sudovanje u prethodnom razdoblju, u iznosu od
30.418,76 kuna.
2. OU BILOŠ:
Uz ove troškove, plaćen je iznos od
7.500,00 kuna i odvjetničkom uredu Biloš za
pisano pravno mišljenje i sastav kaznene prijave,
uzgred, koja nije predočena kod primopredaje
dužnosti niti je zatečena u dokumentaciji Općine,
uz sve napore i traženja do danas nije nađena.
3.
KRTIĆ:

ZOU

FEGNJAN-MLIKOTA

&

________________
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Uz sva naša nastojanja, pa i
unatoč
neposrednom
kontaktu
u
odvjetničkom uredu između našeg
službenika Damira Bajsića i vježbenika
ureda Grgura Vasilja, (koji je izjavio da
nije ovlašten zaprimati podneske, a
odvjetnici su na godišnjem odmoru),
nismo pronašli preslike podnesaka koje
su sastavljeni za Općinu Bilje i koji su
plaćeni, a koji nisu predočeni na
primopredaji i nedostaju u službenoj
dokumentaciji Općine.
Jednako tako istom Uredu je
plaćeno 3.690,00 kuna za zastupanje u
službeničkom stegovnom postupku pred
Službeničkom sudu te upravnom
postupku pred Upravnim sudom u
Osijeku iako u ovim postupcima nije
dozvoljeno
odvjetničko
zastupanje
Općine.
JAVNOST RADA
Javnost rada Općinskih tijela pa
tako i moga osigurana je objavom akata
u Službenom glasniku Općine Bilje,
objavama poziva s dnevnim redom za
sjednice Općinskog vijeća na web
stranicama Općine Bilje, objavama
informacija
na oglasnim
pločama
Općine Bilje i slobodnom nazočnošću
građana na sjednicama Općinskog vijeća
Općine Bilje, tiskovnim konferencijama i
izjavama za javne medije.
FINANCIJE :

Nadalje, Odvjetničkom uredu FegnjanMlikota & Krtić Međutim plaćen je iznos od
14.760,00 kuna za slijedeće podneske:
1.
Sastav
kaznene
prijave
sa
obrazloženjem
(građevinsko
zemljište
Konkološ)
2.
Sastav
kaznene
prijave
sa
obrazloženjem (Belje d.d.)
3.
Sastav
kaznene
prijave
sa
obrazloženjem (Komunalac d.o.o.)
4.
Sastav
kaznene
prijave
sa
obrazloženjem (Mrtvačnica)

Jedan od prvih mojih koraka
nakon preuzimanju dužnosti načelnika,
sukladno svom izbornom programu bio
je utvrđivanje stvarnog financijskog
stanja Općine Bilje, kako bih znao s
koliko sredstva Općina Bilje raspolaže,
kolika su zaduženja Općine Bilje i što je
potrebno poduzeti u cilju zaštite interesa
Općine Bilje. Za navedeno je angažirana
i Nezavisna revizorska kuća HODICON
d.o.o. koja u ovom izvještajnom
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razdoblju izvršila reviziju financijskog
poslovanja Općine Bilje.
Temeljem uvida u stvarno financijsko
stanje Općine Bilje , kao jedan od najvažnijih
zadataka moga rada u ovom izvještajnom
razdoblju, odnosno moj cilj bio je financijska
konsolidacija Općine i smanjivanje troškova te
saniranje prekomjerne potrošnje iz prethodnog
izvještajnog razdoblja.
U periodu 01.07.2013. do 31.12.2013.
izvršeno je prihoda u ukupnom iznosu od
7.320.740,19 kn. U istom periodu izvršeno je
rashoda u ukupnom iznosu od 10.495.757,16 kn.
Sukladno zakonskoj obvezi da se izvrši
uravnoteženje proračuna Općine ako se tijekom
proračunske godine smanje prihodi i primici ili
povećaju izdaci utvrđeni proračunom, predložio
sam uravnoteženje proračuna, odnosno rebalans
proračuna Općine Bilje za 2013.g. koji je
Općinsko vijeće i usvojilo.
III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Bilje za razdoblje lipanj-prosinac 2013.
godine sadrži prikaz izvršenih poslova i zadataka
iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela
Općine Bilje, a time i izvješće o mom radu na
zadovoljavanju potreba građana.
Uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu
službi u Općini Bilje te u suradnji sa svojim
zamjenicima, gospodinom Gaborom Varga i
Nandorom Dera , a u okviru financijskih
mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao sam
u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz
svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete
za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih
potreba mještana Općine Bilje i kvalitetno
ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova
Općine Bilje kao jedinice lokalne samouprave u
ovom izvještajnom razdoblju u 2013. godini.

________________
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preuzimanja
dužnosti
06.06.
–
30.06.2013.g tako i ovim Izvješćem
pozivam sve na suradnju i molim da se
zajedničkom
voljom,
znanjem
i
istrajnošću osiguraju najbolji uvjeti za
održivi razvoj naše Općine na dobrobit
naše djece koja to baštine.
Spreman sam dati usmeni odgovor
na sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje
na svaki dodatni konkretan upit.
S poštovanjem.
U prilogu izvješća :
- Popis akata koje je na moju
inicijativu i prijedlog, a na
temelju zakonskih ovlasti
općinskog načelnika donijelo
Općinsko vijeće Općine Bilje u
ovom izvještajnom razdoblju, i
- popis akata koje sam donio
temeljem zakonskih ovlasti
Općinskog načelnika u
izvještajnom razdoblju srpanjprosinac 2013.g.
U Bilju, 12.03.2014.. godine.

Klasa: 080-01/13-01/4
Urbroj: 2100/02- 2-14-2
U Bilju, 12.03.2014.g.

Načelnik
Željko Cickaj,iur.v.r.

Na inicijativu i prijedlog Općinskog
načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti,
Općinsko vijeće Općine Bilje u
izvještajnom razdoblju srpanj – prosinac
2013.g. donijelo je u slijedeće odluke:

Kao i u svom prvom Izvješću o radu koje
se odnosilo samo na nekoliko dana prvog
izvještajnog perioda odnosno na dane od
***********************************************************************
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________________
davanjem

1. ODLUKA o utvrđivanju godišnjih
financijskih izvještaja za 2012.g. trgovačkog
društva Komunalno – Bilje d.o.o.
2. ODLUKA o raspodjeli dobiti za
2012.godinu trgovačkog društva KomunalnoBilje d.o.o.

_Broj 2

koncesije.

12. ODLUKA o potrebi dodjele koncesije za

komunalnu djelatnost prijevoza putnika u
javnom prometu na području Općine Bilje
13. Izvješće o radu Načelnika za period
06.06. – 31.06.2013.g.

3. ODLUKA o provođenju otvorenog
postupka javne nabave sanacije divljeg
odlagališta „Bilje“ (MV 01/2013) i
potpisivanju ugovora o neposrednom
sudjelovanju Fonda u sufinanciranju
programa sanacije divljeg odlagališta „Bilje“
na području Općine Bilje

14. Zaključka o primanju k znanju
preraspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu
Općine Bilje za 2013.g.

4. ODLUKA o izmjenama i dopunama
Odluke o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz
radnih odnosa

16. Statut Općine Bilje

5. ODLUKA o izmjenama Odluke o naknadi
za rad načelnika i zamjenika načelnika koji
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog
odnosa
6. ZAKLJUČAK o zakonskom zastupniku
osnivača Trgovačkog društva KomunalnoBilje d.o.o.
7. ODLUKA o opozivu, razrješenju i
imenovanju člana Nadzornog odbora
Vodoopskrbe d.o.o. Darda
8. ODLUKA o osnivanju i imenovanju
članova Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda.
9. ODLUKA o osnivanju i izboru članova
Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost
10. ODLUKA o osnivanju i imenovanju
predsjednika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća
11. ODLUKA o komunalnim djelatnostima

15. Polugodišnje izvješće o izvršenju
proračuna Općine Bilje za period 01.01.30.06.2013.

17. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bilje
18. Odluka o djelomičnom stavljanju izvan
snage Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine
19. Odluka o imenovanju članova stožera
zaštite i spašavanja
20. Odluka o raspoređivanju sredstava
proračuna Općine Bilje za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova/ca
Općinskog vijeća Općine Bilje za razdoblje
lipanj – prosinac 2013. godine
21. Odluka o javnom pozivu za podnošenje
prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta
mladih Općine Bilje
22. Zaključak o inicijativi Općine Kneževi
Vinogradi za promjenu granica općina
Kneževi Vinogradi i Bilje“ – izdvajanjem
naselja Zlatne Grede iz Općine Bilje i
pripajanje iste Općini Kneževi Vinogradi.
23.Odluka o pokretanju inicijative za
promjenu granica općina Bilje i Kneževi
Vinograda – uspostavljanjem granica
razgraničenja između općina Bilje i Kneževi
Vinograda na sjeveru Zlatne Grede smjera

koje će se na području Općine Bilje obavljati
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istok –zapad tako da naselje Zlatna Greda
bude teritorijalno povezano s Općinom Bilje.

________________
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Dječjeg vrtića Grlica

24. Odluka o zaključivanju Sporazuma o
priznanju i namirenju duga (Općina Bilje i
Komunalno – Bilje d.o.o)

34. Odluka o poništenju postupka davanja
koncesije za komunalnu djelatnost prijevoz
putnika u javnom prometu na području
Općine Bilje

25. Zaključak povodom razmatranja Izvješća
o ovrsi na nekretnini označenoj kao k.č.br.
1332/2 upisanoj u zk.ul. 1535 k.o. Bilje koja
je u vlasništvu Općine Bilje

35. Odluka o sklapanju sudske nagodbe u
parničnom postupku koji se vodi pred
Općinskim sudom u Belom Manastiru pod
brojem P-1/13

26.Odluka o korištenju prava iz Programa
zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog
pučanstva

36. Odluka o unutarnjem ustrojstvu i
djelokrugu općinske uprave Općine Bilje

27. Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Bilje
učenicima srednjih škola
28.Odluka o broju korisnika i visini stipendija
učenicima srednjih škola za školsku
2013/2014.g.

29. Odluka o određivanju predstavnika
Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvstke
30. Odluka o određivanju predstavnika
Općine Bilje u Povjerenstvo za procjenu
troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne
proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje
nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili
je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost
drvne mase
31. Odluka o određivanju predstavnika
Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake
32.Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Grlica

37. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju
članova Stožera zaštite i spašavanja
38. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Bilje
39. Odluka o razrješenju i imenovanju člana
Nadzornog odbora Vodoopskrbe d.o.o Darda
40. Pravilnik za dodjelu Stipendija redovitim
studentima s područja Općine Bilje
41. Odluka o sufinanciranju prijevoza
redovitim studentima
42. Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna
plana razvojnih programa Općine Bilje za
2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015.
godinu
43. Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna
programa javnih potreba u kulturi Općine
Bilje za 2013. g.
44. Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna
programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi Općine Bilje u 2013. g.
45. Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna
programa trošenja sredstava od zakupa i
prodaje poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države na području Općine Bilje
za 2013. godinu

33. Zaključka o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
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46. 1. izmjena i dopuna programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu

________________
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upravnim tijelima Općine Bilje
60. Etički kodeks zaposlenika Općine Bilje ..

47. ODLUKA o usvajanju 1.izmjena i dopuna
proračuna Općine Bilje za 2013. godinu
48. Odluka o usvajanju plana razvojnih
programa Općine Bilje za 2014. godinu i
projekcije za 2015. i 2016. godinu
49. Odluka o izvršenju proračuna Općine
Bilje za 2014. godinu
50. Odluka o usvajanju programa javnih
potreba Općine Bilje u 2014. godini
51. Odluka o usvajanju programa trošenja
sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području
Općine Bilje za 2014. godinu
52. Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014.g.
53. Program održavanja komunalne
infrastrukture za 2014.g.
54. Program o utrošku sredstava od prodaje
stambenih objekata u državnom vlasništvu s
područja Općine Bilje za 2014.g.
55.ODLUKA O usvajanju proračuna Općine
Bilje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i
2016. godinu
56. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Bilje
za 2014. g.
57.Odluka o nastavku rada Hrvatskomađarskog kulturnog centra
58. Odluka o izmjenama odluke o plaći i
drugim pravima općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika iz radnih
odnosa
59. Odluka o kriterijima i načinu provođenja
ocjenjivanja službenika i namještenika u

61. Odluka o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Općine Bilje
62. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o
komunalnom redu („Službeni glasnik“ broj;
03/08 i 6/11.)
63.Odluka o nerazvrstanim cestama
64. Pravilnik o isplati pomoći roditeljima
novorođene djece na području Općine Bilje u
2014.g.
65.Rješenje o isplati dara u umirovljenicima
66. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Dječjeg
vrtića Grlica za 2013.g.
67. ZAKLJUČAK o Godišnjem planu i
programu rada Dječjeg vrtića Grlica za
2013/14

POPIS AKATA KOJE TEMELJEM
ZAKONSKIH OVLASTI DONIO
NAČELNIK U IZVJEŠTAJNOM
RAZDOBLJU SRPANJ- PROSINAC
2013.g.
1. PRAVILNIK o načinu uporabe i
prava vezanih za korištenje
službenih vozila, reprezentacije,
mobilnih
telefona u
službene svrhe te potpisivanja
narudžbi
2. Odluka o razrješenju i imenovanju
članova Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića Grlica Bilje
3. Odluka o imenovanju povjerenika
Civilne zaštite u Općini Bilje
4. Odluka o određivanju
predstavnika Općine Bilje u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa
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na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske
5. Odluka o određivanju predstavnika
Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake

3.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Bilje
(Službeni glasnik Općine Bilje broj 5/13..) Općinsko
vijeće Općine Bilje na 7.sjednici održanoj dana
12.ožujka 2014.g. donosi

ODLUKU
o otpisu potraživanja s osnova komunalne
naknade
I.
Ovom se Odlukom otpisuju radi
nastupanja zastare i nemogućnosti naplate
prisilnim putem, dospjela a nenaplaćena
potraživanja Općine Bilje kako slijedi:
-s osnova komunalne naknade za stambene
objekte za razdoblje do 31.12.2008. u ukupnom
iznosu od 193.152,17 kuna.
II.
Otpis potraživanja navedenih u članku I.
ovog rješenja izvršit će se na teret Proračuna
Općine Bilje za 2014.godinu na stavci 381 „otpis
potraživanja“ i „proračunska rezerva“.
III.
Otpis potraživanja iz točke I.ove Odluke
provest će se u evidenciji obveznika komunalne
naknade koja se vodi pri Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Bilje.
IV.

________________
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Klasa:363-03/14-01/1
Ur.br.:2100/02-01-14-2
U Bilju,12.ožujka 2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************
4.
Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje ( „Službeni glasnik" Općine
Bilje br. 5/13) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 7. sjednici održanoj dana
12. ožujka 2014. g. donijelo je
ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2013. GODINU
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju
Programa gradnje objekta i
uređaja komunalne infrastrukture
za 2013.godinu.
2. Ova Odluka bit će objavljena u „
Službenom glasniku “ Općine
Bilje.

Klasa: 363-01/12-01/7
Urbroj:2100/02-01-14-4
Bilje, 12. ožujak 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
******************************

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine Bilje.
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IZVRŠENJE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2013. GODINU
1.

PODPROGRAM: Javne površine

RAČUN

RASHOD

IZVRŠENJE

PLANIRANO
-

-

-

RASHOD
PLANIRANO IZVRŠENJE
Nerazvrstane caste na području
150.000,00
43.685,33
Općine Bilje

IND
29

2. PODPROGRAM: Nerazvrstane ceste
RAČUN
4213

3. PODPROGRAM: Groblja
RAČUN
421

IND

150.000,00 kn

40.000,00 kn

RASHOD
Mrtvačnica u Bilju

PLANIRANO
40.000,00

IZVRŠENJE IND
1.614,22
4

4. PODPROGRAM: Javna rasvjeta 445.000,00 kn
RAČUN
4214

RASHOD
Javna rasvjeta -Kopačevo
Vardarac

PLANIRANO
IZVRŠENJE
445.000,00

IND
-

-

REKAPITULACIJA Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

PODPROGRAM GRADNJE
1. Javne površine
2. Nerazvrstane ceste
3. Groblja
4. Javna rasvjeta

PLANIRANO
150.000,00
40.000,00
445.000,00
UKUPNO:

635.000,00

IZVRŠENO

IND.

43.685,33
1.614,22
45.299,55

29
4
7

IZVORI FINANCIRANJA Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
RAČUN

IZVOR
PLANIRANO IZVRŠENO IND
FINANCIRANJA
2013.
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39
65311
6524

Komunalni
doprinos
Šumski doprinos
Sredstva
proračuna

________________

250.000,00

87.054,40

35

250.000,00
135.000,00

29.214,51
-

12
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635.000,00 116.268,91
18
***************************************************************************

5.
Na temelju članka 34. Statuta Općine
Bilje ( „Službeni glasnik“ Općine Bilje br. 5/13)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 7.
sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. g.
donijelo je
ODLUKU
O USVAJANJU
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u
2013.godini.

2. Ova Odluka bit će objavljena
u „Službenom glasniku“
Općine Bilje.

Klasa: 363-01/12-01/6
Urbroj:2100/02-01-14-6
Bilje, 12. ožujak 2014.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
******************************

IZVRŠENJE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2013. GODINI
- OPĆINA BILJE račun
6532
65221
642252

račun
322312
323216

IZVOR FINANCIRANJA
komunalna naknada
Vodni doprinos
zakup javnih površina ,ljetni vrt
ostali prihodi Općine Bilje

PLANIRANO
650.000,00
5.000,00
10.000,00
1.630.000,00

Ukupno:

2.295.000,00

RASHODI
Troškovi elek.energ. javne rasvjete
Čišćenje-saniranje divljih deponija

PLANIRANO
480.000,00
50.000,00

IZVRŠENJE
IND.
683.204,57
105
2.299,68
46
7.643,50
76
1.454.624,50
89
2.147.772,25
IZVRŠENJE
480.158,30
47.633,80

94

IND.
100
95
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323213
323211
323212
323214
32344

Održ. i prošišć.oborinske odvodnje
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javne rasvjete
Održavanje javnih površina
Čišćenje javnih površina

Ukupno:

________________
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250.000,00
260.000,00
70.000,00
950.000,00
235.000,00

161.018,45
241.834,56
52.869,12
936.017,76
228.240,26

64
93
75
98
97

2.295.000,00

2.147.772,25

94

IZVORI FINANCIRANJA Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
RAČUN
IZVOR
PLANIRANO
FINANCIRANJA
65311
Komunalni doprinos
250.000,00
6524
Šumski doprinos
250.000,00
Sredstva proračuna
135.000,00
635.000,00

IZVRŠENO
IND
2013.
87.054,40
29.214,51
116.268,91

35
12
18

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

6.
Na temelju članka 34. Statuta Općine
Bilje ( „Službeni glasnik" Općine Bilje br.
5/13) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj
7. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014.
g. donijelo je
ODLUKU
O USVAJANJU
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH
VODNIH
GRAĐEVINA ZA 2013. GODINU
1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju
Programa gradnje komunalnih
vodnih građevina za
2013.godinu.

2.

Ova Odluka bit će objavljena u „
Službenom glasniku “ Općine
Bilje.

Klasa: 363-01/12-01/8
Urbroj:2100/02 - 01-14 -5
Bilje, 12. ožujka 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************
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IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
OPĆINE BILJE ZA 2013. GODINU
PODPROGRAM: Javna vodoopskrba
RAČUN
386
421
421

RAČUN
6533

RASHOD
PLANIRANO IZVRŠENJE
Vodovodna mreža-rekonstrukcija50.000,00
kapitalna potpora Vodoopskrba
Vodovodna
mreža-sanacija
36.000,00
vodotornja
Vodovodna mreža4.000,00
NUS,unapređenje sustava
proizvodnje pitke vode na crpilištu
UKUPNO:
90.000,00
-

IZVOR
FINANCIRANJA
Naknada
za
priključenje
Proračun
Općine
Bilje
UKUPNO:

28.000,00

IZVRŠENO
2013.
5.000,00

62.000,00

-

90.000,00

5.000,00

PLANIRANO

IND
-

-

IND
18

6

PODPROGRAM: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
RAČUN
386
421

323

RAČUN

RASHOD
PLANIRANO IZVRŠENJE
Sustav odvodnje Južna Baranja50.000,00
16.109,08
kapitalna potpora Komunalno-Bilje
Sustav
odvodnje
–izgradnja
610.000,00
gravitacijskih tlačnih cjevovoda i
crpnih stanica
Vodoopskrba – trošak upravljanja
35.000,00
29.207,31
projektom 1% situacije
UKUPNO:
695.000,00
45.316,39

IND
32
-

83
7

IZVOR
PLANIRANO IZVRŠENO IND
FINANCIRANJA
2013.
Proračun Općine
695.000,00
45.316,39
7
Bilje

******************************************************************************
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7.

31. ožujka. Istim Zakonom je skraćen i

Na temelju članka 20. stavka 1.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(Narodne novine, broj: 94/13) i članka 34.
Statuta Općine Bilje ( “Službeni glasnik”
Općine Bilje, broj 5/13), Općinsko vijeće
Općine Bilje na 7. sjednici, dana 12.ožujka
2014.g. usvojilo je

vremenski period za koji se donosi Plan

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU
OPĆINE BILJE U 2013. GODINI

Obveza izrade Plana gospodarenja
otpadom za općinu bila je određena
člankom 11. Zakona o otpadu (NN 178/04,
111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), prema
kojem Plan donosi Općinsko vijeće za
razdoblje od osam godina. Općinski
načelnik podnosi Izvješće o izvršenju
Plana Općinskom vijeću do 30. travnja
tekuće godine, za prethodnu godinu, te ga
po usvajanju dostavlja upravnom tijelu
županije.
Plan gospodarenja otpadom u općini
Bilje za razdoblje 2008.-2015. Općinsko
vijeće usvojilo je na 18. sjednici 06. ožujka
2008. godine. Objavljen je u Službenom
glasniku br. 1/08.
Tijekom 2013. godine na snagu je
stupio Zakon o održivom gospodarenju
otpadom (NN 94/13) kojim je skraćen rok
za dostavu Izvješća o izvršenju Plana

gospodarenja otpadom sa osam na šest
godina.
Zakonom o održivom gospodarenju
otpadom (NN 94/13), člankom 174.
određeno je da Planovi koji su doneseni do
stupanja na snagu ovog Zakona ostaju na
snazi do isteka roka na koji su doneseni u
dijelu u kojem nisu u suprotnosti s
odredbama ovoga Zakona i Plana.
1. Sakupljanje komunalnog otpada
 Komunalni otpad na području Općine
Bilje temeljem koncesije sakuplja i
odvozi poduzeće Baranjska čistoća
d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje
komunalnog otpada, Ulica Republike
11, Beli Manastir.
 Odvoz komunalnog otpada iz
domaćinstva i privrede obavlja se
jedanput tjedno.
Otpad se skuplja i iznosi u kantama od
120 l, te se odvozi i zbrinjava na
„Gradskom odlagalištu“ u Belom
Manastiru, gdje je predviđena, nakon
izgradnje regionalnog centra,
pretovarna stanica.
Procijenjeni slobodni kapacitet
odlagališta do zatvaranja je oko
6.000,00 t, s time da je u planu

proširenje tijela odlagališta.
nadležnim institucijama, te je važeći rok do
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 Način obračuna troškova skupljanja i
odlaganja komunalnog otpada je
volumen posude (120 l).
 Dva puta godišnje (u proljeće i jesen)
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 1 spremnik za metalnu ambalažu
(volumen 2m3) i
 1 spremnik za stare baterije
volumena 20 l.

organizira se odvoz glomaznog otpada.
 Organiziranim skupljanjem otpada iz
domaćinstva obuhvaćeno je 100 %
stanovništva općine Bilje.
 Ukupna godišnja količina komunalnog

Putem reciklažnih otoka tijekom 2013.
godine odvojeno je skupljeno:
 6,30 tona otpadnog papira
 7,00 tona ambalažnog stakla

otpada koja je sakupljena na području

 1,62 tone PET-a i

Općine Bilje i deponirana na

 0,06 tona metalne ambalaže

„Gradskom odlagalištu“ Beli Manastir

 0,11 tone starih baterija

tijekom 2013. godine prema procijeni
iznosi 1.633,83 tone.

Uslugu pražnjenja spremnika obavlja
tvrtka Unijapapir d.d. za preradu i promet

2. Mjere odvojenog skupljanja otpada
2.1. U naseljima općine Bilje ukupno je
postavljeno 9 reciklažnih otoka:
 4 u naselju Bilje
 2 u naselju Lug

sekundarnih sirovina, Zagreb, Radnička
cesta 22, s kojoj je općina Bilje potpisala
Ugovor o međusobnoj suradnji u
skupljanju neopasnog otpada. U 2013.
godini za pražnjenje spremnika utrošeno je
2.878,43 kn iz proračuna općine Bilje.

 1 u naselju Vardarac
 1 u naselju Kopačevo

2.2. S Veterinarskom stanicom Beli

 1 u naselju Kozjak

Manastir, Osječka 128 potpisan je Ugovor
o izvođenju poslova higijeničarske službe

Svaki reciklažni otok sadrži:
 1 spremnik za odvojeno sakupljanje

na području općine Bilje - prikupljanje i
zbrinjavanje lešina pasa i mačaka.

starog papira (volumen 2m3),
 1 spremnik za ambalažno staklo
(volumen 2m3),
 1 spremnik za PET ambalažu
(volumen 2m3),

2.3. Dva puta godišnje (u proljeće i jesen)
organizira se odvoz glomaznog otpada
putem tvrtke Baranjska čistoća d.o.o.
3. Sanacija i zatvaranje „divljih“
odlagališta otpada
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odlagališta u Bilju na ovlaštenu deponiju –
U travnju 2013. godine izrađena je dopuna

Gradsko odlagalište komunalnog otpada u

Programa sanacije divljeg odlagališta

Belom Manastiru, te je dana 04.studenog

otpada „Bilje“ iz 2010. godine, te je

2013. sklopljen Ugovor o prihvatu

dana18. rujna 2013. godine zaprimljen Plan

(odlaganju) otpada (KLASA:363-01/05-

sanacije divljeg odlagališta otpada BILJE –

01/3; URBROJ: 2100/02-13-152) između

revizija 3, a dana 24. rujna 2013.

Općine Bilje i Baranjske čistoće d.o.o. iz

zaprimljeno očitovanje od Osječko –

Belog Manastira, Ulica Republike 11.

baranjske županije, Upravnog odjela za

Dana 04. studenog 2013. godine izabrana je

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu

Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i

okoliša kojim se podržava sanacija

graditeljstvo za vršenje stručnog nadzora

predmetnog odlagališta na način predviđen

nad izvođenjem radova sanacije divljeg

Planom sanacije divljeg odlagališta otpada

odlagališta otpada „Bilje“ sukladno ponudi

„Bilje“ u Bilju iz rujna 2013. godine.

broj 374-4 od dana 28. listopada 2013.

Dana 24. srpnja 2013. godine Općina Bilje

godine, te je izdana narudžbenica za uslugu

je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku

i imenovan g. Pejo Rošić, dipl.ing.građ. za

učinkovitost sklopila Ugovor o

nadzornog inženjera.

neposrednom sudjelovanju Fonda u

Dana 07. studenog 2013. je nakon

sufinanciranju Programa sanacije divljeg

provedenog postupka javne nabave

odlagališta „Bilje“ na području općine

sklopljen Ugovor o javnim radovima

Bilje, te je dana 23. prosinca 2013. godine

sanacije divljeg odlagališta otpada „Bilje“

sklopljen Dodatak Ugovoru kojim je

(MV 1/13) (KLASA: 351-01/10-01/5;

utvrđena ukupna vrijednost sanacije u

URBROJ: 2100/02-13-58) između Općine

iznosu od 2.364.691,38 kn i sufinanciranje

Bilje i zajednice ponuditelja Komunalije

od strana Fonda u iznosu od 1.891.753,10

Hrgovčić d.o.o. iz Županje, J.J.

kn odnosno 80% investicije.

Strossmayera 175a i Jet-set d.o.o. iz

Tijekom 2013. godine ishođene su potrebne

Vrbanje, Kneza Ljudevita Posavskog bb.

suglasnosti za sanaciju i riješeni svi

Istog dana izvođači su službeno uvedeni u

imovinsko-pravni poslovi, čime je

radove.

omogućen početak sanacije.

Završetak sanacije i preuzimanje radova

Također je ishođena suglasnost Baranjske

obavljeno je početkom 2014. godine.

čistoće d.o.o. za odlaganje i zbrinjavanje

Tijekom sanacije prikupljeno je:

izdvojenog komunalnog otpada s divljeg
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čišćenje onečišćenog okoliša i

sadrže ili su onečišćeni opasnim

zbrinjavanje otpada nastalog nelegalnim

tvarima

odlaganjem. Radove sanacije obavilo je

0,81 tonu apsorbensa, filtarskog

Trgovačko poduzeće Komunalno-Bilje

materijala, tkanina i sredstava za

d.o.o. iz Bilja.
 Za sanaciju divljeg odlagališta otpada u

onečišćene opasnim tvarima

Bilju Općina Bilje je u 2013. godini

0,21 tonu otpadnih tiskarskih tonera

utrošila 2.071.167,81 kn, ispostavljene

koji sadrže opasne tvari

situacije plaćaju se nakon dostave

0,85 tona ambalaže koja sadrži

sredstava od strane Fonda, te će iste biti

ostatke opasnih tvari ili je

plaćene tijekom 2014. godine.

onečišćena opasnim tvarima
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1,88 tona stakla, plastike i drva koji

brisanje i upijanje i zaštitne odjeće,


________________

 Za gospodarenje otpadom Općina Bilje

0,97 tona ostalog građevinskog

utrošila je:

otpada i otpada od rušenja objekata

 2.878,43 kn za trošak pražnjenja

koji sadrže opasne tvari

spremnika u sklopu reciklažnih otoka



0,74 tona plastike

(usluge izvršene od strane



4,08 tona istrošenih guma

Unijapapira d.d.)



6,85 tona stakla



1,11 tona građevinskog materijala
koji sadrži azbest



50,86 tona miješanog građevinskog
otpada i otpada od rušenja objekata



13562,24 tone miješanog
komunalnog otpada

4. Utrošena financijska sredstva u 2013.
godini
 Za sanaciju divljih odlagališta otpada
Općina Bilje utrošila je 20.011,84 kn
tijekom 2013. godine iz općinskog

 27.621,96 kn za trošak pražnjenja
kontejnera (volumena 5m3) iz naselja
Tikveš, Zlatna Greda i Bilje (usluge
izvršene od strane Komunalnog –
Bilje d.o.o.).
Ovo Izvješće biti će objavljeno u
Službenom glasniku Općine Bilje .

Klasa: 351-01/10-01/1
Urbroj: 2100/02-01-14-17
Bilje, 12.ožujka 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************

proračuna. Sredstva su utrošena za
***********************************************************************
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8.

9.

Temeljem
članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ br: 05/13)
Općinsko vijeće Općine Bilje, na svojoj 7.
sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014.g.
donosi

Temeljem
članka 34. Statuta
Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ br:
05/13) Općinsko vijeće Općine Bilje, na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 12. ožujka
2014.g. donosi

Odluku o stavljanju izvan snage
Odluke o provođenju otvorenog postupka
javne nabave radova na
rekonstrukcija raskrižja cesta Ž 4257 i Ž
4042 i
prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici
u Bilju
I.
Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage
Odluke o provođenju otvorenog postupka
javne nabave radova na rekonstrukcija
raskrižja cesta Ž 4257 i Ž 4042 i prilazne
nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju
KLASA: 340-03/10-01/3 URBROJ:
2100/02-10-1 od 13.08.2010.g., objavljena
u „Službenom glasniku “ Općine Bilje br.
15 /10.
II.
Ova Odluka objavit će se u „ Službenom
glasniku“ Općine Bilje i stupa na snagu
danom objave.
Klasa: 340-03/10-01/3
Urbroj:2100/02-01-14-10
Bilje, 12. ožujak 2014.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************

ZAKLJUČAK
o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju
projekta
Rekonstrukcija raskrižja cesta Ž 4257 i Ž
4042 te
prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici
u Bilju
I.
Općina Bilje potpisat će sa Upravom za
ceste Osječko-baranjske županije Sporazum
o sufinanciranju projekta Rekonstrukcija
raskrižja cesta Ž 4257 i Ž 4042 te prilazne
nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju (
u daljem tekstu: Sporazum ).
Osnovni ciljevi Sporazuma su uspostava
poslovne
suradnje
na
unapređenju
prometne sigurnosti i funkcionalnosti
županijskih i nerazvrstanih cesta u Bilju
kroz provođenje projekta, koji je predmet
suradnje i sufinanciranja, realizacija
projekta sa svrhom osiguranja brže, bolje i
sigurnije prometne povezanosti te brži
protok ljudi i roba središtem Bilja,
raspodjela prava i obveza na provođenju
projekta te način korištenja i upravljanja.
II.
Ovlašćuje se načelnik da u ime Općine
Bilje potpiše Sporazum iz članka 1. ovog
Zaključka.
III.
Ovlašćuje se načelnik da u ime Općine
Bilje potpiše ugovore proizašle iz
provedenog postupka javne nabave
radova/roba/usluga za provođenje projekta
iz Sporazuma.
Ovlašćuje se načelnik da sukladno članku
7. Sporazuma,
izvrši plaćanja, po
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podnesenim zahtjevima Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije, za uplatu dijela
koji pripada Općini.
IV.
Prijedlog Sporazuma prilaže se ovom
Zaključku i čini njegov sastavni dio.
V.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje i stupa na snagu
danom objave.
VI.
Stupanjem na snagu ovog Zaključka, stavlja
se izvan snage Zaključak o potpisivanju
Sporazuma o suinvestitorstvu projekta
rekonstrukcije raskrižja županijskih cesta
Ž4257 i Ž4042 te prilazne nerazvrstane
ceste u Crkvenoj ulici u Bilju sa Upravom
za ceste Osječko-baranjske županije,
KLASA:340-03/10-01/3,URBROJ:2100/02-102 od 13.08.2010.g. ( „ Službeni glasnik“

Općine Bilje br. 15/10.)

Klasa: 340-03/14-01/3
Urbroj:2100/02-01-14-2
Bilje, 12. ožujak 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************

10.
Na temelju članka 86. Zakona o
prostornom uređenju (»Narodne novine«,
broj 153/13) i članka 34. Statuta Općine
Bilje (''Službeni glasnik'' Općine Bilje br.
5/13) Općinsko vijeće Općine Bilje, na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 12. ožujka
2014. godine, donijelo je:

________________

_Broj 2

ODLUKU
O IZRADI ODLUKE O STAVLJANJA
IZVAN SNAGE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA „
SREDIŠTE“ BILJE
Članak 1.

Odlukom o izradi Odluke o stavljanju izvan
snage Detaljnog plana uređenja „Središte“
Bilje ( u daljem tekstu: Odluka) započinje
se postupak stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja „ Središte “ Bilje
( „ Službeni glasnik “ Općine Bilje br.
02/01 i 01/09) ( u daljnjem tekstu : Plan),
sukladno članku 86. i 113. Zakona o
prostornom uređenju (»Narodne novine«,
broj 153/13)
1) PRAVNA OSNOVA ZA
STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA
Članak 2.
Stavljanje izvan snage Plana izrađuje se u
skladu sa odredbama članka 86. i 113.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“ broj 153/13.).
2) RAZLOZI ZA STAVLJANJE IZVAN
SNAGE PLANA
Članak 2.

Detaljni plan uređenja „ Središte “ Bilje
( „ Službeni glasnik “ Općine Bilje br. 2/01
i 01/09) izrađen je 2001. godine , a izmjene
i dopune izrađene su 2009. godine.
U međuvremenu su doneseni planovi šireg
područja: Prostorni plan uređenja Općine
Bilje ( „ Službeni glasnik “ Općine Bilje br.
08/05) i Urbanistički plan uređenja naselja
Bilje ( „ Službeni glasnik“ Općine Bilje br.
16/10).
Članak 3.

Razlozi za stavljanje Plana izvan snage su
sljedeći:
- Detaljni plan uređenja nije usklađen sa
planom šireg područja – Urbanističkim
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planom uređenja ( UPU ) naselja Bilje
("Službeni glasnik" Općine Bilje – broj
16/10)
- DPU onemogućava dogradnju, odnosno
proširenje i modernizaciju Osnovne škole
Bilje koja bi se aplicirala za strukturne
fondove
- DPU onemogućava rekonstrukciju,
odnosno dogradnju Doma kulture u Bilju,
gdje se planiraju preseliti prostorije Općine
Bilje
- nemogućnost realizacije i odustajanje od
gradnje građevina, investitori kojih su
pravne i fizičke osobe, obzirom na stroge
provedbene odredbe po pitanju veličine,
gabarita i namjena parcela i objekata

________________
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6) POPIS POTREBNIH STRUČNIH
PODLOGA
Članak 7.

Za potrebe stavljanja izvan snage Plana nije
potrebna izrada stručnih podloga nego će se
koristiti sam Plan.
Stručna rješenja se ne pribavljaju, već se koristi
Detaljni plan uređenja „ Središte “ Bilje
(„
Službeni glasnik “ Općine Bilje br. 2/01 i
01/09) .

7)
NAČIN
PRIBAVLJANJA
STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.

3) OBUHVAT PLANA
Članak 4.

Obuhvat Plana je 32,68 ha i obuhvaćen je
središnji dio naselja Bilje. Granice obuhvata
određene su u grafičkom dijelu Plana,
kartografski prikaz , list br. 1. ( „Službeni
glasnik“ Općine Bilje br. 2/01 i 01/09).

4) OCJENA STANJA U OBUHVATU
PLANA
Članak 5.

Plan nije usklađen sa planom šireg područja
– Urbanističkim planom uređenja ( UPU )
naselja Bilje.

5) CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA
Članak 6.

Stavljanjem izvan snage Plana bit će
omogućena realizacija planiranih sadržaja,
sukladno Urbanističkom planu uređenja (
UPU ) naselja Bilje ("Službeni glasnik"
Općine Bilje broj: 16/10) .

Za stavljanje izvan snage Plana, koristiti će
se kartografske podloge Detaljnog plana
uređenja „ Središte “ Bilje
( „ Službeni
glasnik “ Općine Bilje br. 2/01 i 01/09) .
8) POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA I
DRUGIH
SUDIONIKA
KOJI
TREBAJU
SUDJELOVATI
U
STAVLJANJU IZVAN SNAGE PLANA
Članak 9.

Popis javnopravnih tijela određenih
posebnim propisima koji daju zahtjeve,
očitovanja, odnosno suglasnosti za
stavljanje izvan snage Plana, iz područja
svog djelovanja, te drugih sudionika koji će
sudjelovati u stavljanju izvan snage Plana,
je sljedeći:
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE
PRIRODE I OKOLIŠA, Uprava
za zaštitu prirode, Ulica
Republike Austrije 14, 10000
ZAGREB
2. MINISTARSTVO KULTURE,
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Osijeku,
Kuhačeva 27, 31000 OSIJEK
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3. MINISTARSTVO OBRANE,
Služba za nekretnine, graditeljstvo
i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra
Krešimira IV, 10000 ZAGREB
4. MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, Uprava
poljoprivrede i prehrambene
industrije, Ul. Grada Vukovara 78,
10000 ZAGREB
5. MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, Uprava
šumarstva, lovstva i drvne industrije,
Trg kralja P.Krešimira IV br. 1, 10
000 ZAGREB
6. MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, Uprava
vodnoga gospodarstva, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 ZAGREB
7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA
OSJEČKO - BARANJASKA ,
Inspekcija zaštite od požara,
eksploziva i vatrogastva, Prolaz kod
Snježne Gospe 2, 31000 OSIJEK
8. Javna ustanova Zavod za prostorno
uređenje Osječko baranjske županije,
Ribarska 1/II, 31000 OSIJEK
9. Državna uprava za zaštitu i
spašavanje , PU Osijek, Ribarska 1,
31000 OSIJEK
10. HRVATSKA AGENCIJA ZA
POŠTU I ELEKTRONIČKE
KOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13,
10000 ZAGREB
11. Osječko-baranjska županija, Upravni
odjel za prostorno planiranje,zaštitu
okoliša i prirode, Ribarska 1/II ,
31000 OSIJEK
12. Osječko-baranjska županija, Upravni
odjel za prostorno uređenje i
graditeljstvo, Europska avenija 11,
31000 OSIJEK
13. Vijeće mjesnog odbora Bilje, K.
Zvonimira 2, 31327 BILJE
14. HEP-Operator distribucijskog sustava
d.o.o. DP Elektroslavonija, Šetalište
k.F. Šepera 1a, 31000 OSIJEK
15. HEP Plin d.o.o., Cara Hadrijana 7,
31000 OSIJEK

________________
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16. Uprava za ceste Osječko-baranjske
županije, Vij.I. Meštrovića 14 e,
31000 OSIJEK
17. Vodoopskrba d.o.o. Sv. I. Krstitelja
101, 31326 DARDA
18. Komunalno-Bilje d.o.o., K.
Zvonimira 1b, 31327 BILJE
19. INA Industrija nafte d.d. Zagreb,
Avenija V. Holjevca 10, 10000
ZAGREB
20. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma
Podružnica Osijek, J. Benašića 1,
31000 OSIJEK
21. Odašiljači i veze d.o.o., Ul. grada
Vukovara 269 d, 10000 ZAGREB

Članak 10.
Rok za dostavu očitovanja, odnosno
suglasnosti za stavljanje izvan snage Plana
ili zahtjeve za preispitivanje Odluke o
stavljanju izvan snage Plana, je 8 dana od
dana dostave ove Odluke.
U slučaju da tijela i osobe iz članka 9. ove
Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku
određenom u prethodnom stavku, smatrat
će se da ih nemaju.
Članak 11.
U skladu s člankom 90. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“,
broj 153/13), tijela i osobe iz članka 9. ove
Odluke moraju u svojim zahtjevima navesti
važeće propise i njihove odredbe, te druge
stručne i ostale dokumente, na kojima
temelje svoje zahtjeve.
Ako to ne učine, nositelj izrade nije dužan
poštivati takve zahtjeve.
U tom slučaju je nositelj izrade Plana dužan
posebno obrazložiti nepoštivanje zahtjeva.
Članak 12.

Tijela i osobe iz članka 9. ove Odluke dužni
su nositelju izrade, na njegov zahtjev,
dostaviti bez naknade raspoložive podatke i
drugu
dokumentaciju
iz
njihovog
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djelokruga, koji su potrebni za stavljanje
izvan snage Plana.

________________
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Članak 14.
Izvor financiranja je proračun Općine
Bilje.

9) PLANIRANI ROKOVI VEZANI UZ
PROVEDBU POSTUPKA
STAVLJANJA IZVAN SNAGE PLANA

11) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 13.
Članak 15.
Rok za dostavu očitovanja, odnosno
suglasnosti za stavljanje izvan snage Plana
ili zahtjeve za preispitivanje Odluke o
stavljanju izvan snage Plana - 8 dana od
dana dostave Odluke.
Nacrt prijedloga stavljanja izvan snage
Plana - 15 dana od primitka zahtjeva tijela i
osoba određenih posebnim propisima,
sukladno članku 90. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.),
uz pretpostavku da se zbog navedenih
zahtjeva neće u većoj mjeri povećati
količina predviđenih radova.
Trajanje Javne rasprave s javnim uvidom –
8 dana.
Rok za dostavu pisanih prijedloga i
primjedbi, odnosno davanje mišljenja
sudionika u javnoj raspravi - 15 dana od
završetka javne rasprave.
Rok za pripremu Izvješće o javnoj raspravi
– 15 dana od proteka roka za davanje
pisanih prijedloga i primjedbi, odnosno
mišljenja sudionika u javnoj raspravi
Nacrt konačnog prijedloga stavljanja izvan
snage Plana – 15 dana od izrade Izvješća o
javnoj raspravi.
Rokovi za provedbu pojedinih faza
stavljanja izvan snage Plana utvrđeni ovom
Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima
propisanim Zakonom.

10) IZVORI FINANCIRANJA
STAVLJANJA IZVAN SNAGE PLANA

U vrijeme stavljanja izvan snage Plana
nema zabrane izdavanja akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
građenje.
Članak 17.
Sukladno članku 86. Zakona o prostornom
uređenju ova Odluka dostavlja se:
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj
- tijelima i osobama iz članka 9. ove
Odluke zajedno sa pozivom za dostavu
zahtjeva iz članka 90. Zakona o prostornom
uređenju .
Članak 18.
Provođenje ove Odluke povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Bilje.
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Bilje“.
Klasa : 350-04/14-01/1
Ur.broj : 2100/02-01-14-1
Bilje, 12. ožujak 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************
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11.

Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik" broj:
05/13.), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 12.ožujka
2014.g. donosi
ODLUKU
o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova
redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Bilje za 2014.g.

________________
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Bilje na svojoj 7.sjednici održanoj dana
12.ožujka 2014.g. donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
Odluke o utvrđivanju prijedloga te opozivu
i imenovanju članova nadzornog odbora
trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o.
( Klasa:363-02/05-01/5, Urbroj: 2100/0212- 90)
I.

I.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Bilje da
sklopi Ugovor o obavljanju poslova
redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Bilje za 2014.g. s
trgovačkim društvom Komunalno Bilje
d.o.o., te izvrši sva plaćanja sukladno
potpisanome Ugovoru.
II.
Prijedlog Ugovora o obavljanju poslova
redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Bilje za 2014.g. sastavni je
dio ove odluke.
III.
Ova odluka biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Bilje.

Odluka o utvrđivanju prijedloga te opozivu
i imenovanju članova nadzornog odbora
trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o.
(Klasa:363-02/05-01/5, Urbroj: 2100/0212- 90) od 06.06.2012.g. mijenja se na
način da se:
u Članku 3. brišu se riječi :
„1. GABOR VARGA iz Bilja,
K.Zvonimira 9b., OIB:12685145266 ,
4. NIKOLA DOMAZET iz Bilja, B.
Sokak 8., OIB:86429495754,“
a umjesto njih upisuju riječi :
„ 1.ERIK MUNK iz Luga , Š.Petefija 200,
OIB:22943287920
4.SREĆKO TATAREVIĆ iz Bilja, H.
vojske “, OIB:19856638547“
u Članku 5. brišu se riječi :

KLASA: 340-03/13-01/1
URBROJ: 2100/02-1 - 14- 4
Bilje, 12. ožujka 2014. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************

„GABORA VARGU“,
a umjesto njih upisuju riječi : „SREĆKA
TATAREVIĆ“.
u Članku 6. brišu se riječi
„IGOR RUŽIČKA iz Bilja, Vukovarska
39., OIB:65261753947“,

12.
Na temelju članka 34. i 83. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine

a umjesto njih upisuju riječi
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„NIKOLA DOMAZET iz Bilja, B. Sokak 8.,
OIB:86429495754“
II.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje te provesti u
sudskom registru Trgovačkog suda u
Osijeku.

Klasa:363-02/05-01/5
Urbroj:2100/02-1-14-94
Bilje, 12.ožujka 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************
13.
Na temelju članka 13. stavka 1.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne
novine“ broj: 92/10.) i članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje broj: 05/13.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 7. sjednici dana 12.03.2014.
godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Procjene ugroženosti i
donošenje
PLANA zaštite od požara za područje
Općine Bilje
Članak 1.
Prihvaća se Procjena ugroženosti od
požara i donosi se Plan zaštite od požara
Općine Bilje.
Članak 2.
Procjena ugroženosti od požara i
Plan zaštite od požara čine sastavni dio ove
Odluke.

________________
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Članak 3.
Ovom Odlukom prestaje važiti
postojeća Procjena ugroženosti i Plan
zaštite od požara koji su usvojeni dana 24.
svibnja 2007. godine, na 14. sjednici
Općinskog vijeća („Službeni glasnik“
Općine Bilje broj: 02/07.).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u „Službenom glasniku“ Općine
Bilje.
KLASA: 214-02/13-01/1
URBROJ: 2100/02-1-14- 62
Bilje, 12.03.2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************

14.
Na temelju članka 28. stavka 1.
podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„narodne novine“ broj: 174/04., 79/07.,
38/096. i 127/10.)i članku 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje broj: 05/13.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 7. sjednici dana 12.03. 2014.
godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju izmjena i dopuna Plana
zaštite i spašavanja
Općine Bilje i Plana Civilne zaštite kao
njegovog sastavnog dijela

Članak 1.
Prihvaćaju se izmjene i dopune
Plana zaštite i spašavanja Općine Bilje i
Plana Civilne zaštite kao njegovog
sastavnog dijela.
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Članak 2.
Članak 2.
Dokument Revizija 1. čini sastavni
dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja u „Službenom glasniku“ Općine
Bilje.
KLASA: 810-01/14-01/1
URBROJ: 2100/02-1-14-7
Bilje, 12.03.2014.g.

Za svakog člana Općinskog vijeća
utvrđuje se jednaki mjesečni iznos
sredstava tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju
njenih članova Općinskog
vijeća u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog vijećnika
podzastupljenog spola političkoj stranci,
odnosno nezavisnoj listi pripada 10 %
iznosa predviđenog po svakom vijećniku.
Članak 3.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************

Za svakog člana Općinskog vijeća
utvrđuje se u iznos od 100,00 kuna za
jednog vijećnika za razdoblje siječanj –
prosinac 2014.g.
Članak 4.

15.
Na temelju članka 7. stavka 2.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe ("Narodne novine" broj
24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 - pročišćeni
tekst) i članka 34. Statuta Općine Bilje
(“Službeni
glasnik“
Općine
Bilje,
broj:05/13), Općinsko vijeće Općine Bilje
na svojoj 7 sjednici održanoj 12.ožujka
2014. godine, donijelo je

Sredstva iz članka 1.ove Odluke
isplaćivat će se iz Proračuna Općine na
žiro-račun političke stranke, odnosno na
žiro-račun nositelja nezavisne liste.

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Bilje za razdoblje siječanj – prosinac
2014. godine

Članak 6.

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se
sredstva za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Bilje za razdoblje siječanj – prosinac 2014.
godine,

Članak 5.
Sredstva za provođenje ove Odluke
planirana su kao takva u Proračunu Općine
Bilje za 2014.g.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom
glasniku“ općine Bilje.

KLASA: 041-01/12-01/1
URBROJ: 2100/02-1-14-21
Bilje, 12.ožujka 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************
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16.
Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik" broj:
05/13.), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 12.ožujka
2014.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
mirovinom do 1.000,00 kuna
150,00 kuna po umirovljeniku
mirovinom od 1.000,01-1.500,00 kuna
100,00 kuna po umirovljeniku
mirovinom od 1.500,01-2.500,00 kuna

sa
sa
sa

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.

17.
Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik" broj:
05/13.), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 12.ožujka
2014.g. donosi
ODLUKU
o visini naknade za rad na provedbi
metodologije osiguravanja stručne pripreme
materijala, odlučivanja, prezentacije i
izvješćivanja osobama koje imenuje
načelnik Općine Bilje
I.
Utvrđuje se naknade za rad na provedbi
metodologije osiguravanja stručne pripreme
materijala, odlučivanja, prezentacije i
izvješćivanja osobama koje imenuje
načelnik Općine Bilje u visini od 800,00
kuna (neto) mjesečno.
II.
Pravo na naknadu za rad iz stavka I.
ostvaruju osobe imenovane od Načelnika
Općine Bilje sukladno članku 53. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik „ Općine
Bilje, broj 5/13.).
III.
Ova odluka biti će objavljena u Službenom
glasniku općine Bilje.
Klasa:023-01/13-01/1
Urbroj: 2100/02-01-14-9
Bilje, 12.ožujka 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************

Klasa: 402-10/14-02/1
Urbroj: 2100/02-01-14-1
Bilje, 12.ožujka 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA dipl. iur. ,v.r.
*******************************
***********************************************************************
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7.
Na temelju članka 5. Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(Narodne novine, broj:
79/07, 113/08 i 43/09) i članka 51. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj
05/13.) sukladno Programu mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za
Općinu Bilje za 2013. godinu, Općinski
načelnik Općine Bilje dana 20.02. 2014.
godine donosi

ODLUKU
o provedbi preventivnih i obveznih
preventivnih mjera Deratizacije za područje
Općine
Bilje u 2014. godini

I. OSNOVNE ODREDBE
Program
predstavlja
minimum
potrebnih mjera obvezatne preventivne
deratizacije na području Općine Bilje.
Obvezatna preventivna deratizacija provodi
se kao opća zaštitna mjera protiv zaraznih
bolesti prema Zakonu o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti (Narodne novine, broj:
79/07, 113/08 i 43/09).
II. IZVRŠITELJI PROGRAMA
Izvršitelji u provedbi ovog Programa
mogu biti zdravstvene ustanove i druge
pravne osobe, te osobe koje samostalno
osobnim radom obavljaju djelatnost i
ispunjavaju uvjete propisane člankom 24.
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti (Narodne novine, broj: 79/07,
113/08 i 43/09), Pravilnikom o načinu
provedbe
obvezatne
preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
(Narodne novine, broj: 35/07, 76/12),
Pravilnika o uvjetima kojima moraju

________________
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udovoljavati pravne i fizičke osobe koje
obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao mjere za
sprečavanje i suzbijanja zaraznih bolesti
pučanstva (Narodne novine, broj: 35/07) i
imaju odobrenje ministra zdravstva za
vršenje ove djelatnosti.
Izvršitelji obavljaju ove mjere prema
utvrđenom Programu mjera.
III. OBVEZNICI PROVOĐENJA
OBVEZATNE PREVENTIVNE
DERATIZACIJE
Obvezatna preventivna deratizacija
provodit će se dva puta tijekom 2014.
godine na području Općine Bilje u skladu s
epidemiološkim i higijensko sanitarnim
indikacijama i to:
1. objektima za javnu vodoopskrbu pitkom
vodom,
2. objektima za proizvodnju i promet
namirnica i predmeta opće upotrebe te
sirovina za
njihovu proizvodnju,
3. objektima odnosno prostorima za
uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih
tvari,
4. objektima organizacija zdravstva,
5. odgojno obrazovnim objektima,
6. u objektima javnog prometa,
7. stambenim objektima i dvorištima
8. ostalim objektima, površinama, trgovima
i parkovima.
Deratizacija je skup različitih mjera koji se
poduzimaju s ciljem smanjenja populacije
štetnih glodavaca ispod praga štetnosti,
zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog
uništenja nazočne populacije štetnih
glodavaca koji su prirodni rezervoari i
prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili
skladišni štetnici.
Deratizacija podrazumijeva i sve mjere
koje se poduzimaju radi sprečavanja
ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja
štetnih glodavaca na površinama, u
prostoru ili objektima.
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Preventivna deratizacija kao posebna
mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne
i kemijske mjere koje se provode s ciljem:
-

sprječavanja ulaženja, zadržavanja i
razmnožavanja štetnih glodavaca
smanjenja
populacije
štetnih
glodavaca i
održavanje
populacije
štetnih
glodavaca na biološki prihvatljivom
minimumu
radi
osiguranja
kvalitetnih higijenskih i sanitarno –
tehničkih uvjeta u objektima,
prostorima i na javnim površinama
pod sanitarnim nadzorom.

Obvezna preventivna deratizacija kao
posebna mjera podrazumijeva mehaničke
fizikalne i kemijske mjere koje se provode
na površinama, u prostorima ili objektima
koji podliježu sanitarnom nadzoru, a
poduzimaju se u izvanrednim situacijama:
-

-

-

ako postoji povećan rizik prenošenja
zaraznih bolesti koje prenose štetni
glodavci temeljem epidemioloških
indikacija
ako populacija štetnih glodavaca
pređe prag štetnosti
ako se odredi šteta na zalihama hrane
nastala djelovanjem štetnih glodavaca
ako su u sanitarnom nadzoru uočene
nepravilnosti u održavanju objekata
koje pogoduju razvoju štetnih
glodavaca
tijekom elementarnih nepogoda i
tijekom masovnih skupova, sportskih
i ostalih manifestacija.

U svrhu sprečavanja pojave i širenja
zaraznih bolesti i uništavanja napasnika za
čovjeka, u Općini Bilje provode se mjere
preventivne deratizacije:
-

________________
-
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u prostorima osnovnih i područnih
škola,
u prostorima dječjih vrtića,
u svim objektima u vlasništvu Općine
Bilje,
na javnim površinama.

Provođenjem ove mjere sprečava se pojava
i širenje zaraznih bolesti:
-

crijevne
zaraze
(Salmoneloze,
Shigeloze),
- transmisione zarazne bolesti (Kala Azar,
Kožna
leishmaniaza,
Murin
pjegavac),
- te se priječi unos i širenje karantenskih
bolesti kao što su kuga i hemoragijske
groznice.
Na području Općine najčešći
glodavci od interesa za smanjivanje
njihovog broja na biološki minimum radi
zaštite zdravlja pučanstva jesu:
- smeđi štakor (Rattus norvegicus)
- crni štakor (Rattus rattus)
- kućni miš (Mus musculus)
Mjere deratizacije uključuju
praćenje uvjeta za razvitak glodavaca,
bilježenje pojave štakora, izlaganje meka
zatrovanih antikoagulantnim rodenticima,
trajno praćenje stupnja infestacije, te trajno
poduzimanje svih ostalih mjera koje
dovode do smanjenja broja glodavaca.
Deratizacija se provodi sustavno i
preventivno na cijelom području Općine
Bilje, dva puta godišnje: u proljeće i u
jesen.
Zatrovani mamci moraju se izlagati
po pravilima struke na siguran način na
skrovita i zaštićena mjesta na način da su
dostupni štakorima, a zaštićeni od
neciljanih vrsta. Meke se moraju izlagati
što bliže ili u aktivne rupe štakora, uz
putove kretanja ili uz mjesta njihova
zadržavanja.

u prizemnim prostorijama stambenih
zgrada, podrumima, drvarnicama
i
prostorijama za odlaganje
otpadaka,
***********************************************************************
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• otvorene javne površine
U slučajevima visokog stupnja
infestacije, neovisno o tipu objekata, treba
udvostručiti predviđenu količinu zatrovanih
mamaca.
• stambeni objekti i okućnice:
- meke s antikoagulantom II. generacije 1
meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne površine
(cca 500g po objektu na 10 mjesta)
• objekti za proizvodnju, preradu,
skladištenje ili prodaju namirnica
U navedenim objektima zatrovane
meke moraju se u zatvorenom prostoru
izlagati u označenim kutijama, u skladu s
preporukama proizvođača. Pripadajući
okoliš objekata obrađuje se na isti način kao
okućnice i gospodarski objekti, izlaganjem
meka na skrovita mjesta pristupačna
štakorima, što bliže njihovim rupama ili
putovima kretanja.
- meke s antikoagulantom II. generacije u
objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne
površine (cca 500g po objektu na 10
mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na
10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po
objektu na 20 mjesta)
• objekti javne namjene (bolnice, škole,
vrtići i ostalo)
U ovim objektima moraju se u
zatvorenom prostoru izlagati u označenim
kutijama, u skladu s preporukama
proizvođača. Pripadajući okoliš objekata
obrađuje se na isti način kao okućnice i
gospodarski objekti, izlaganjem meka na
skrovita mjesta pristupačna štakorima, što
bliže njihovim rupama ili putovima
kretanja, a zaštićeni od neciljanih vrsta.
- meke s antikoagulantom II. generacije u
objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne
površine (cca 500g po objektu na 10
mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na
10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po
objektu na 20 mjesta)

Deratizacija
otvorenih
javnih
površina provodi se izlaganjem meka samo
u aktivne rupe ili na zaštićena mjesta na
način da su meke nedostupne neovlaštenim
osobama, djeci i neciljanoj vrsti.
• kanalizacija
Kod izlaganja meka u sustav
kanalizacije poželjno je osigurati prisutnost
djelatnika lokalne i komunalne službe.
Deratizacija kanalizacije provodi se
izlaganjem vodootpornih formulacija meka
vezanih žicom u revizijska okna ili u suhe
dijelove kanalizacije. Poklopac svakog
revizijskog okna u koji je postavljena meka
mora se obilježiti bojom.
- meke s antikoagulantom II. generacije, 1
meka (100-200g) na 200 metara dužnih
kanalizacije, ili svako 2 ili 3 u revizijsko
okno, ili 1000 g meke na 500 dužnih
metara kanalizacije raspoređenih na 10
mjesta.
• deponije krutog i organskog otpada
(organizirane i divlje)
U provođenju deratizacije deponije
posebno divljih, mora biti prisutan nadležni
sanitarni inspektor ili komunalni redar.
Ukoliko se radi o deponijima većih
površina, zatrovane mamce treba izlagati u
prstenu širine 5-10 m oko deponije, a meke
se izlažu svakih 5-10 metara.
- meke s antikoagulantom II. generacije 1
meka (20-50g) na 10m2 tlocrtne površine
(cca 500g na 100 m2 na 10 mjesta)
- antikoagulantna prašiva I. i II. generacije.
Ukoliko su deponije ograđene i pod
nadzorom, u deratizaciji se mogu koristiti i
antikoagulantna prašila za prosipanje
aktivnih rupa i putova kretanja štakora.
Poslovi deratizacije povjerit će se
najpovoljnijoj ovlaštenoj pravnoj osobi.
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Izvršitelj poslova izvršit će poslove
deratizacije prema ovom Programu za
sveukupnu cijenu koja će biti utvrđena
putem javnog natječaja (Najpovoljniji
ponuđač).
Izvršitelji obvezatne preventivne
deratizacije dužni su pismeno (telefaksom)
obavještavati nadzor i Županijsku Sanitarnu
inspekciju o planu rada za svaki tjedan
provedbe deratizacije, a izvršitelji su ga
dužni dostaviti tri dana unaprijed.
Također su dužni izraditi Operativni
plan rada prije početka provedbe mjera i
dostaviti ga nadzoru i Sanitarnoj inspekciji
pet dana prije početka akcija.
Izvršitelji su dužni prilikom
obavljanja deratizacije savjetovati
predstavnika stanara kojima se obrate
prilikom obavljanja deratizacije o provedbi
ne kemijskih mjera deratizacije kao što su:
zaprečivanje pristupa glodavcima, sanitacija
zgrade, otklanjanje hrane, skloništa i vode
za glodavce.
IV. STRUČNI NADZOR PROVEDBE
PROGRAMA DDD MJERA KAO
POSEBNIH MJERA
Stručni nadzor nad provedbom
preventivnih i obveznih preventivnih mjera
deratizacije kao posebnih mjera provodi
Zavod za javno zdravstvo OsječkoBaranjske županije te s Naručiteljem mjera
deratizacije kao posebnih mjera o tome
sklapa ugovor, u kojem su definirana prava
i obveze ugovornih strana te visina naknade
provođenja stručnog nadzora.
Ako preventivnu i obveznu
preventivnu mjeru deratizacije kao posebnu
mjeru provodi Zavod za javno zdravstvo
županije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad
Zavoda za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije.
V. OBAVIJEŠTAVANJE I SURADNJA S
GRAĐANIMA
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obavještavati nadzor i sanitarnu inspekciju
o planu rada za svaki tjedan provedbe
deratizacije,
a izvršitelji su dužni dostaviti tri dana
unaprijed.
Također su dužni izraditi Operativni plan
rada prije početka provedbe mjera i
dostaviti ga
nadzoru i sanitarnoj inspekciji pet dana
prije početka akcija.
O akcijama preventivne deratizacije
građani će biti obaviješteni lijepljenjem
tiskanih
obavijesti na vidljivim mjestima dva dana
prije provedbe.
VI.
FINANCIRANJE
PROVEDBE
PREVENTIVNIH
I
OBVEZNIH
PREVENTIVNIH DDD MJERA KAO
POSEBNIH MJERA I STRUČNOG
NADZORA NAD PROVEDBOM
Sukladno članku 4. stavak 1.
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti (NN79/07, 113/08 i 43/09) županije,
općine i gradovi obvezni su osigurati
provođenje mjera za zaštitu pučanstva od
zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom
te sredstva za njihovo provođenje kao i
stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Odluka stupa na snagu danom
objave na oglasnoj ploči Općine Bilje, a
objavit će se i u "Službenom glasniku"
Općine Bilje.
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Izvršitelji obvezatne preventivne
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