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1.  

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje ,  broj:  5/13., 3/14., 2/18. – pročišćen 

tekst 3/18 )  Općinsko vijeće Općine Bilje 

na svojoj 20. sjednici održanoj dana 27. 

veljače 2020.g. donosi  

 

ZAKLJUČK 

o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije 

o prestanku mirovanja mandata vijećnika 

Općinskog vijeća Općine Bilje  i prestanku 

obnašanja  vijećničke dužnosti zamjenika 

vijećnika 

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Bilje prima na 

znanje Izvješće Mandatnog komisije  o 

tome da je vijećniku IVANU PLAŠČAKU 

prestalo  mirovanje  mandata vijećnika 

Općinskog vijeća Općine Bilje  na dan 

31.01.2020.g. sukladno članku 79. stavak 

7. Zakona o lokalnim izborima.  

Temeljem navedenog vijećnik zamjenik  

Atile Kiša s danom 31.01.2020.g prestao je  

obnašati  dužnosti vijećnika Općinskog 

vijeća  Općine Bilje .  

II. 

 

Izvješće iz točke 1. prilaže se ovom 

zaključku i čini njegov sastavni dio  

 

III. 

 

 Ovaj zaključak biti će objavljen u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

Klasa :021-01/17-01/1 

Urbroj:2100/02-01-20-14 

Bilje, 27. veljače 2020.g.  

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

2. 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje ,  broj:  5/13., 3/14., 2/18. – pročišćen 

tekst 3/18 ) Općinsko vijeće Općine Bilje 

na svojoj 20. sjednici održanoj dana 27. 

veljače 2020.g. donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća mandatne komisije 

o prestanku  mandata vijećnika Općinskog 

vijeća Općine Bilje  i početku  obnašanja  

vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 

 

I. 

 

Prima se na znanje Izvješće Mandatne 

komisije o podnesenoj ostavci vijećnika 

IGORA GAMOŠA i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika općinskog vijećnika. 

 

Dana 21.02.2020.g. radi podnesene 

ostavke, sukladno članku 80.stavak 1. 

Zakona o lokalnim izborima prestaje 

mandat općinskog vijećnika IGORA 

GAMOŠA,  

    

 Sukladno navedenom  dana 21.02. 2020.g. 

ATILA KIŠ  počinje s obnašanjem 

dužnosti  zamjenika općinskog vijećnika.  

 

II. 

 

Izvješće iz točke I. prilaže se ovom 

zaključku i čini njegov sastavni dio  

 

                         III. 

 

Ovaj zaključak biti će objavljen u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 
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Klasa :021-01/17-01/1 

Urbroj:2100/02-01-20-15 

Bilje, 27. veljače 2020.g.  

 

    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

3. 

  Na temelju članka 35. stavka 1. točke 

1. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne 

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

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

137/15, 123/17 i 98/19) i članka  Statuta 

Općine Bilje („ Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, br.: 5/13., 3/14., i 2/18., pročišćeni 

tekst 3/18.) Općinsko vijeće Općine Bilje 

na 20. sjednici održanoj 27. veljače  2020. 

donijelo je 

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta 

Općine Bilje 

 

Članak 1. 

 

 U Statutu Općine Bilje ( Službeni 

glasnik“ Općine Bilje , br. 5/13., 3/14., 

2/18. – pročišćeni tekst3/18) u članku 12. 

stavak 3. mijenja se i glasi : 

  

„Odluku o uspostavljanju suradnje, 

odnosno sklapanju sporazuma  o suradnji 

Općine Bilje  s jedinicama lokalne, 

odnosno regionalne samouprave drugih 

država, zajedno s tekstom sporazuma o 

suradnji na hrvatskom jeziku i na jeziku 

države u kojoj se nalazi jedinica lokalne, 

odnosno regionalne samouprave s kojom 

se navedeni sporazum sklapa  dostavlja se 

nadležnom tijelu državne uprave  i  

objavljuje se u Službenom glasniku 

Općine Bilje.“ 

 

Članak 2. 

  

  U članku 21., stavku 1.  riječi   

„središnjem tijelu državne uprave“ , 

zamjenjuju se riječima „tijelu državne 

uprave“. 

 

 U stavku 2. riječi „Središnje tijelu 

državne uprave“ zamjenjuje se riječima 

„Tijelo državne uprave“. 

 

 U stavku 3.riječi „Ako središnje 

tijelo državne uprave „  zamjenjuju se 

riječima  „Ako tijelo državne uprave“ 

 

Članak 3. 

 

 U članku 25. stavak 2.  riječi 

„središnje tijelo državne uprave “ 

zamjenjuju se riječima „tijelo državne 

uprave „.  

Članak 4. 

 

 U članku 43, stavku 4.  riječi „ čelnik 

središnjeg tijela  državne uprave  

nadležnog za poslove lokalne i područne 

(regionalne) samouprave „  zamjenjuju se   

riječima „nadležno tijelo državne uprave 

“. 

Članak 5. 

 

 U članku 60. stavku 3.   riječi 

„obavijesti predstojnika ureda državne 

uprave  u Osječko-baranjskoj županiji“  

zamjenjuje se riječima „nadležno tijelo 

državne uprave “. 

 

Članak 6. 

 

 U članku 64. stavak 1. riječi „te 

obavljanje poslova državne uprave koji su 

zakonom prenijeti na Općinu“, zamjenjuju 

se riječima  “ te povjerenih poslova 

državne uprave“. 

 

Članak 7. 
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 U članku 74.stavak 5. brišu se riječi 

„Ured državne uprave u Osječko-

baranjskoj  “ zamjenjuju se riječima  

 „ nadležno tijelo državne uprave “. 

 

Članak 8. 

 

 U članku 106. mijenja se i glasi : 

„Nadzor zakonitosti općih akata 

Općinskog vijeća , obavljaju nadležna 

tijela državne uprave  u čijem 

djelokrugu  je opći akt.  

 

Nadzor  zakonitosti  rada Općinskog 

vijeća  obavlja tijelo državne uprave  

nadležno za lokanu i područnu 

(regionalnu) samoupravu, odnosno 

Ministarstvo Uprave .“ 

 

Članak 9. 

 

 Ova Statutarna odluka stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Bilje “. 

 

KLASA: 012-03/13-01/1 

URBROJ: 2100/02- 01- 20- 14 

Bilje, 27. veljače 2020.g. 

 

                                                                                                   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

4. 

 

Na temelju  članka 41. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine „ broj. 10/97, 107/07, 

94/13. i 98/19) i članka 34. Statuta Općine 

Bilje  („Službeni glasnik“ Općine Bilje ,  

broj:  5/13., 3/14., 2/18. pročišćen tekst –

3/18 )  Općinsko vijeće Općine Bilje  na  

svojoj 20. sjednici održanoj dan 27. veljače 

2020.g.  donijelo je 

 

 

ZAKLJUĆAK 

o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu  i načinu rada  

 Dječjeg vrtića Grlica 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na   prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  i 

načinu rada  Dječjeg vrtića Grlica  od 03. 

veljače  2020.g. 

 

Članak 2. 

 

Akt iz članka  1. sastavni je dio ovog 

Zaključka. 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog  

dana  od dana objave  u  “Službenom 

glasniku”  Općine Bilje. 

 

KLASA:601-01/20-01/1 

URBROJ:2100/02-01-20 -3  

Bilje, 27. veljače 2020.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

  

5. 

Na temelju članka 29. stavka 1. 

Zakona o regionalnom razvoju Republike 

Hrvatske (“Narodne novine br. 147/14, 

123/17, 118/18), članaka 7. i 12., stavka 3. 

Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 

76/93, 29/97, 47/99, 35/08),  i članka  34. 

Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ 

Općine Bilje , broj:  05/13, 03/14, 2/18, 

3/18 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće 

Općine Bilje na svojoj 20. sjednici 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=477
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=478
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=479
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26155
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35941
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održanoj dana 27. veljače 2020. godine 

donijelo je   

 

ODLUKU 

 o izmjenama i dopunama Odluke o 

osnivanju javne ustanove 

HRVATSKO-MAĐARSKOG 

KULTURNOG CENTRA 

OPĆINE BILJE 

 

Članak 1. 

Članak 5. Odluke o osnivanju javne 

ustanove HRVATSKO-MAĐARSKOG 

KULTURNOG CENTRA OPĆINE 

BILJE („Službeni glasnik“ Općine Bilje , 

br.  2/9.,  3/14. i 4/19) mijenja se i glasi: 

 

KRC Bilje obavlja slijedeće djelatnosti: 

• koordinacija izrade 

strategija razvoja jedinica 

lokalne samouprave 

• koordinacija izrade 

akcijskih planova za 

provedbu strategija razvoja 

jedinica lokalne samouprave 

• praćenje provedbe strategija 

razvoja jedinica lokalne 

samouprave 

• poticanje pripreme 

razvojnih projekata na 

području jedinice lokalne 

samouprave 

• sudjelovanje u izradi 

razvojnih projekata i 

strateških projekata 

regionalnog razvoja 

statističke regije 

• suradnja s drugim lokalnim 

razvojnim agencijama i 

regionalnim koordinatorima 

radi stvaranja i provedbe 

zajedničkih projekata 

• sudjelovanje u provedbi 

programa Ministarstva i 

drugih središnjih tijela 

državne uprave 

• poticanje razvoja 

gospodarstva, kulture, 

turizma, poljoprivrede i 

civilnog društva Općine 

Bilje, 

• identifikacija, priprema i 

provedba projekata 

financiranih iz sredstava 

EU fondova i ostalih 

fondova (nacionalnih i 

internacionalnih) 

• sudjelovanje u razvojnim 

projektima i programima 

naročito onima 

financiranim iz sredstava 

EU fondova; 

• pružanje tehničke i 

savjetodavne potpore u 

programima međunarodne i 

regionalne suradnje, 

• razmjena informacija u 

svrhu razvoja Općine Bilje i 

regionalnog razvoja, 

• stvaranje lokalnih, 

regionalnih, prekograničnih 

i međunarodnih mreža, 

• promocija Općine Bilje i 

regije (Baranja), 

• potpora razvojnim 

programima, 

• posredovanje u suradnji s 

gradskim, nacionalnim i 

međunarodnim financijskim 

institucijama, 

• privlačenje direktnih stranih 

investicija, 

• izgrađivanje 

institucionalnih kapaciteta, 

• pružanje tehničke pomoći 

drugim pravnim subjektima 

u izradi projektnih 

prijedloga za financiranje 

kroz pristupne fondove EU i 

druge fondove, 

• ispitivanje tržišta i javnog 

mnijenja, 
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• izrada studije izvedivosti, 

poslovnih planova i 

investicijskih elaborata, 

analize troškova i koristi, 

• pružanje tehničke i 

konzultativne pomoći glede 

programa međulokalne, 

međuregionalne i 

međunarodne suradnje, 

• provođenje specijalističkih 

edukativnih programa, 

• informiranje i pružanje 

konzalting usluga, 

• savjetovanje u vezi s 

poslovanjem i upravljanjem,  

• usluge prevođenja,  

• promidžba (reklama i 

propaganda), 

• izrada programa i projekata 

za urbanu i ruralnu sredinu 

putem sustava 

poduzetništva, 

• djelatnost organiziranje 

stručnih skupova, seminara 

i edukacija, sajmova, 

kongresa i slično,  

• poticanje poslovne 

suradnje, tehnoloških 

transfera i komercijalizacije 

rezultata istraživanja,  

• gospodarenje poslovnim 

zonama i poduzetničkim 

inkubatorima,  

• računalne i srodne 

djelatnosti,  

• promocija poslovnih zona 

Općine Bilje,  

• izrada i ažuriranje 

strateških planova,  

• djelatnost nakladnika,  

• distribucija tiska, 

• djelatnost javnog 

informiranja, 

• usluge informacijskog 

društva,  

• tiskanje časopisa i drugih 

periodičnih časopisa, knjiga 

i brošura, glazbenih djela i 

glazbenih rukopisa, karata i 

atlasa, plakata, igraćih 

karata, reklamnih kataloga, 

prospekata i drugih tiskanih 

oglasa, djelovodnika, 

albuma, dnevnika, 

kalendara, poslovnih 

obrazaca i drugih tiskanih 

trgovačkih stvari, papirne 

robe za osobne potrebe i 

drugih tiskanih stvari, 

putem knjigotiska, ofseta, 

fotogravure, fleksografije, 

sitotiska i drugih tiskarskih 

strojeva, strojeva za 

umnožavanje, računalnih 

(kompjutorskih) pisača, 

fotokopiranja i 

termokopiranja,  

• pružanje usluga putem 

interneta, 

• izrada i održavanje internet 

stranica, 

• pružanje usluga grafičkog i 

web dizajna, 

• turističke usluge u ostalim 

oblicima turističke ponude,  

• ostale turističke usluge,  

• turističke usluge koje 

uključuju športsko-

rekreativne ili pustolovne 

aktivnosti. 

• Prikazivanje filmova 

• Umjetničko i literarno 

stvaralaštvo i 

reprodukcijsko izvođenje 

• Djelatnost objekata za 

kulturne priredbe 

• Ostvarivanje i promicanje 

multikulture, nacionalnih i 

interkulturnih vrijednosti 

• Organiziranje programa 

vlastite produkcije u 
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suradnji s drugim 

ustanovama 

• Galerijsko izložbena 

djelatnost 

• Organiziranje i promicanje 

svih oblika kulturno-

umjetničkog stvaralaštva 

• Organiziranje tečajeva 

učenja sviranja glazbenih 

instrumenata, te stjecanja 

posebnih znanja i vještina 

Osim djelatnosti utvrđenih u stavku 1. 

ovoga članka, Ustanova može obavljati i 

druge djelatnosti koje služe obavljanju 

djelatnosti upisane u sudski registar ako se 

one u manjem opsegu ili uobičajeno 

obavljaju uz djelatnost iz stavka 1.. ovoga 

članka. 
U ostvarivanju programa KRC Bilje je 

dužan stvoriti primjerene uvjete za izvedbu 

navedenih i drugih sličnih programa. 

Radno vrijeme KRC Bilje uskladit će se s 

potrebama i mogućnostima  rada tijela. 

 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu 8  dana od dana 

objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Bilje. 

 

Klasa: 024-04/19-04/1                                        

Urbroj:2100/02-01-20-14 

Bilje, 27. veljače 2020.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

6. 

Na temelju članka 34. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje ,  

broj:  5/13., 3/14., 2/18. – pročišćen tekst 

3/18 )  Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 20. sjednici održanoj dana 27. 

veljače  2020.g. godine donijelo je  

 

 

ZAKLJUČAK 

O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU  O 

RADU  KULTURNO RAZVOJNOG  

CENTRA OPĆINE BILJE ZA 2019. 

GODINU 

 

 

I. 

 

Usvaja se Godišnji Izvještaj o radu  

Kulturno razvojnog  centra Općine Bilje za  

2019. godine,  

II. 

 

Ovaj zaključak biti će objavljen u 

Službenom glasniku Općine Bilje. 
 

 

Klasa: 024-04/19-01/1                                         

Urbroj:2100/02-01-20-13 

Bilje, 27. veljače 2020.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

Temeljem članka  Temeljem članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 

152/14), članka 48. stavak 2. 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.-pročišćeni tekst), točke IX. Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u 

Poslovnoj zoni „Sjever“ u Bilju, objavljen u „Glasu Slavonije“ 14. srpnja 2014. godine 

( Ispravak 30. kolovoza 2014. godine, 2. ispravak, provedbom Odluke o izmjenama i 

dopunama teksta  Natječaja  za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever„ 

Općine Bilje(Sl.gl. 7/2014) objavljen 23.03.2016. godine, 3. Ispravak 14.05.2019  godine, 

provedbom Odluke o izmjenama i dopunama teksta  Natječaja  za prodaju građevinskog 

zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever„ Općine Bilje (Sl.gl. 7/2014 ) objavljen 16.05.2019. 

godine),  Odluke o usvajanju Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Općine 

Bilje ("Službeni glasnik", Općine Bilje broj: 6/02 i 05/14) i članka 34. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj:  5/13., 3/14., 2/18. – pročišćen tekst 3/18 )    

Općinsko vijeće Općine Bilje, na 20 . sjednici  održanoj dana 27. veljače  2020. godine, 

donosi 

 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude u XII. krugu  Natječaja za prodaju građevinskog 

zemljišta u Poslovnoj  

 

zoni „Sjever“ Općine Bilje 

 

I. 

 

 

PONUDA: 

 

 

II. 
 

Između Općine Bilje kao prodavatelja i najpovoljnijeg natjecatelja, iz točke I. ove 

Odluke kao kupaca, sklopit će se  

 

red  

br.  
k.č.br. 

površina / 

okvirna 

površina 

Ponuditelj 

 

početna 

cijena u kn 

ponuđena 

cijena u kn 

10. 
dio 442/3 

(situacija 8/5) 
1.500 m2 

MOTO-NAUTIKA 

d.o.o. 

Blatna 48, 

31327 Bilje 

91.200,00  91.200,00 
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odgovarajući predugovor o kupoprodaji i ugovor o ustupu prava služnosti, prijenosu 

prava građenja i prijenosu prava vlasništva radi upisa zabilježbe u zemljišne knjige, a 

kojim će se urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana sukladno predmetnom 

Natječaju i Odluci o osnivanju poslovne zone na području Općine Bilje. 

 

III. 
 

Najpovoljniji natjecatelj dužan je u roku od 8 dana od primitka pismenog poziva 

pristupiti potpisivanju predugovora o kupoprodaji iz točke II. Ove Odluke, u 

protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje bez prava na povrat jamčevine. 
 

IV. 
 

Daje se suglasnost na sklapanje Predugovora i Ugovora o kupoprodaji građevinskog 

zemljišta u Poslovnoj zoni ''Sjever'' u Bilju po ovoj  Odluci sa: 

NAZIV PONUDITELJA: MOTO-NAUTIKA d.o.o. 

 

ADRESA SJEDIŠTA: Blatna 48,  31327 Bilje,  

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 26737851694 

 

V. 
 

Ovlašćuje se općinski  načelnik Općine Bilje da s odabranim ponuditeljima iz točke I. 

ove Odluke, sklopi odgovarajući Predugovor o kupoprodaji zemljišta u Poslovnoj zoni 

''Sjever'' i Ugovor o ustupu prava služnosti, prijenosu prava građenja i prijenosu 

prava vlasništva radi upisa zabilježbe u zemljišne knjige, kojima će se do sklapanja 

kupoprodajnog ugovora urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana sukladno 

predmetnom Natječaju i Odluci o usvajanju Programa poticanja razvoja malog 

gospodarstva Općine Bilje ("Službeni glasnik", Općine Bilje broj: 6/02 i 05/14), te 

nastavno, odgovarajući ugovor o kupoprodaji. 

 

VI. 
 

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bilje". 

 

Obrazloženje 
 

TEMELJNI PODACI O PROVEDENOM POSTUPKU NABAVE 

 

 

NAZIV OPIS 

1. PRODAVATELJ  

I. Naziv:  Općina Bilje 

II. Sjedište: Bilje, Kralja zvonimira 1b 

III. Matični broj: 2554933 

2. PODACI O PRODAJI  
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I. Broj natječaja Klasa: 944-01/14-01/1,  Ur.broj: 2100/02-01-14-7 

1. ispravak Klasa: 944-01/14-01/1,  Ur.broj: 

2100/02-01-14-10,  

2. ispravak Klasa: 944-01/14-01/1,  Ur.broj: 

2100/02-02-16-41 

3. ispravak Klasa: 944-01/14-01/1,  Ur.broj: 

2100/02-02-16-119  

III. Javno oglašavanje  

     -datum 14.07.2014. ,   

1. ispravak 30. 07. 2014. godine,  

2. ispravak 04.04.2016. godine, 

3. ispravak 16.05.2019. godine 

      -gasilo „Glas Slavonije“  i web stranica Općine Bilje  

IV. Rok dostave ponuda 17. veljače 2020. godine do 12:00 sati u  XII. 

KRUGU nadmetanja,  

V. Otvaranje ponuda 17. veljače 2020. godine do 12:00 sati u  XII. 

KRUGU nadmetanja, 

VI. Predmet prodaje Prodaja građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni 

„Sjever“ » Općine Bilje, - KATASTARSKE ČESTICE 

u vlasništvu Općine Bilje upisane u z.k. ul. 983  k.o. 

Bilje - ukupno 25. čestica po internoj parcelaciji 

3.PODACI O IX. KRUGU PRODAJE  

I Broj zaprimljenih ponuda i  

   nazivi ponuditelja 

Utvrđuje se da je zaprimljena 1 ponuda ponuditelja:  

MOTO-NAUTIKA d.o.o. Blatna48, 31327 Bilje 

OIB: 26737851694 za: 

redni broj:     6  

broj parcele:    situacija 8/5 

broj katastarske čestice:   dio 442/3  

                                                    (situacija 8/5)    

površina parcele:   1.500 m2 
početna cijena:   91.200,00 KN 

PONUĐENA CIJENA:   91.200,00 KN 

II. Razlog odabira Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je 

ponuda s prihvatljivim programom koji osigurava 

dugoročno stvaranje dodatne vrijednosti, temeljem 

ocjene planirane namjene zemljišta, planirane 

poslovne aktivnosti, visine ulaganja i novozaposlenih 

radnika, nakon čega se od tako utvrđene prihvatljive 

ponude, odabire ponuda ponuditelja s najviše 

ponuđenom cijenom.  

Odabrana ponuda je prihvatljiva u XII krug,  iz 

slijedećih razloga: 

-  ponuda je jedina pristigla i kao takva jedini 

mogući odabir u XII krugu, jer nisu 
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zaprimljene druge ponude za predmetnu  

parcelu do zaključenja roka, a zaprimljena 

ponuda je pravodobna, potpuna i valjana te 

ISPUNJAVA sve uvjete tražene Natječajem, 

stoga je prihvatljiva. 

  

Odgovorna osoba prodavatelja  je općinski načelnik Željko Cickaj.  

 
Klasa: 944 -01/14-01/1                                       

Urbroj:2100/02-01-20- 163 

Bilje, 27. veljače 2020.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

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

 

8. 

 

 Na temelju članka 17. stavka 1. 

podstavka 1. Zakona o sustavu civilne 

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

članka 34. Statuta Općine Bilje („Službeni 

glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/13., 03/14. i 

07/15.), Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 20. sjednici Općinskog vijeća 

održanoj dana 27. veljače  2020. godine 

donosi 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava 

civilne zaštite na području Općine Bilje 

za razdoblje od 2020. do 2023. godine 

 

I. 

Prihvaćaju se Smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite na području  

 

 

Općine Bilje za razdoblje od 2020. do 

2023. godine. 

II. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području Općine Bilje  za 

razdoblje od 2020. do 2023. godine, 

sastavni su dio ovog zaključka. 

III. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje.  

  

KLASA: 810-01/17-01/3 

URBROJ: 2100/02-01-20- 34  

Bilje, 27. veljače 2020.g.                                             

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

********************************** 
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S M J E R N I C E 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 

SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BILJE ZA 

PERIOD OD 2020. do 2023. godine 

 

 

I. UVOD 

Civilna zaštita je sustav 

organiziranja sudionika, operativnih snaga 

i građana za ostvarivanje zaštite i 

spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša u velikim 

nesrećama i katastrofama i otklanjanja 

posljedica terorizma i ratnih razaranja.  

Općina Bilje dužna je organizirati 

poslove iz svog djelokruga koji se odnose 

na planiranje, razvoj, učinkovito 

funkcioniranje i financiranje sustava 

civilne zaštite. Dužna je jačati i 

nadopunjavati spremnost postojećih 

operativnih snaga sustava civilne zaštite na 

svom području sukladno Procjeni rizika. 

Smjernice se odnose na donošenje 

mjerodavnih temeljnih akata prvenstveno 

donošenje Procjene rizika od velikih 

nesreća, Plana razvoja civilne zaštite te 

Plana djelovanja civilne zaštite  kao 

temeljne podloge za daljnje funkcioniranje 

sustava civilne zaštite, a dugoročno 

predstavlja kontinuirani proces provođenja 

aktivnosti kojima će se razvijati sustav 

civilne zaštite. 

Općinsko vijeće na prijedlog 

načelnika mora izvršiti slijedeće zadaće: 

➢ razmatrati Analizu stanja i godišnji 

Plan razvoja sustava civilne zaštite 

u postupku kod donošenja 

Proračuna sa financijskim učinc 

➢ ima za trogodišnje razdoblje, 

➢ osiguravati financijska sredstva. 

 

Načelnik Općine izvršava slijedeće 

zadatke: 

➢ donosi Plan vježbi, 

➢ priprema i dostavlja Općinskom 

vijeću prijedloge akata na 

usvajanje, 

➢ osigurava uvjete za izvršavanje 

zadaća u provedbi mjera civilne 

zaštite u zaštiti i spašavanju 

građana, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša, 

➢ koordinira djelovanje operativnih 

snaga sustava civilne zaštite. 

 

II. OPERATIVNE SNAGE 

SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE 

Cilj ovih Smjernica je definirati 

snage i materijalno tehnička sredstva 

kojima načelnik raspolaže u slučajevima 

ugroze i uspostavljanje sustava ovlasti i 

nadležnosti, odnosno jedinstvene 

koordinacije djelovanja sustava. 

Operativne snage sustava civilne 

zaštite  na području općine Bilje su: 

➢ stožer civilne zaštite, 

➢ operativne snage vatrogastva, 

➢ povjerenici civilne zaštite, 

➢ koordinator na lokaciji. 

➢ udruge građana, 

➢ pravne osobe u sustavu civilne 

zaštite. 
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1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 Stožer civilne zaštite je stručno, 

operativno i koordinativno tijelo za 

provođenja mjera aktivnosti civilne zaštite. 

Aktivira se kada se proglasi stanje 

neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

nesreće za obavljanje zadaća prikupljanja i 

obradu informacija, razvija plan djelovanja 

sustava civilne zaštite, te obavlja poslove 

informiranja javnosti. 

 Načelnik Općine svojom Odlukom 

osniva Stožer i imenuje načelnika stožera, 

zamjenika i članove stožera od 

predstavnika operativnih snaga sustava 

civilne zaštite, upravnih tijela Općine i 

drugih pravnih osoba od osobite važnosti 

za sustav civilne zaštite. 

 Radom Stožera civilne zaštite 

rukovodi načelnik stožera, a kada se 

proglasi velika nesreća, rukovođenje 

preuzima načelnik Općine Bilje. 

 Do donošenja ovih Smjernica nisu 

doneseni provedbeni akti sukladno članku 

21. stavak 4. i 5. Zakona o sustavu civilne 

zaštite, te će se po donošenju istih osnovati 

Stožer civilne zaštite i donijeti Poslovnik o 

načinu rada. 

 Članovi Stožera dužni su završiti 

osposobljavanje koje provodi Državna 

uprava za zaštitu i spašavanje prema 

programu osposobljavanja članova stožera 

civilne zaštite. 

 Do osnivanja Stožera civilne zaštite 

mjerodavan će biti dosadašnji Stožer 

zaštite i spašavanja Općine Bilje. 

2. OPERATIVNE SNAGE 

VATROGASTVA 

 Operativne snage vatrogastva su 

vatrogasne postrojbe i druge operativne 

snage vatrogastva određene posebnim 

propisima vatrogastva kojima se uređuje 

područje vatrogastva. One su operativna 

snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u 

sustavu civilne zaštite u skladu sa 

odredbama posebnih propisa kojima se 

uređuje područje vatrogastva. 

 Broj, opremljenost i veličina 

vatrogasnih postrojbi određena je Planom 

zaštite od požara za područje Općine Bilje 

(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 

02/14.). 

 U području rada sa članstvom 

posebnu pažnja će se posvetiti radu 

educiranju  i educiranju vatrogasne 

mladeži kao potencijalnim budućim 

operativnim vatrogascima. 

 Dobrovoljna vatrogasna društva 

uključiti u educiranje poljoprivrednih 

proizvođača i stanovništva u svezi 

spaljivanja biljnog otpada zbog požara na 

otvorenom, te promidžbenim porukama i 

obavijestima upozoravati i upoznavati 

javnost o štetnosti tih radnji i štetnosti po 

okoliš. 

 Dobrovoljna vatrogasna društva u 

sklopu Vatrogasne zajednice Općine Bilje 

dužne su sudjelovati u pripremi Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara, a u sklopu toga potrebno 

je sudjelovati u izradi Plana motrenja, 

čuvanja i ophodnje, te se pridržavati 

povjerenih zadaća. 

 Sukladno Zakonu  o zaštiti od 

požara u periodu za kojeg se donose ove 

Smjernice potrebito je uraditi slijedeće: 
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• uskladiti plan zaštite od požara, 

• kontinuirani vršiti ažuriranje, 

• donijeti Provedbeni Plan 

unaprjeđenja zaštite od požara, 

• donijeti Plan operativne provedbe 

Programa u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara na području 

općine Bilje 

• donijeti plan motriteljsko-dojavne 

službe za vrijeme povećane 

požarne opasnosti otvorenog 

prostora. 

 

3. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

 Na temelju članka 34. stavak 1.  

Zakona o sustavu civilne zaštite 

Povjerenike civilne zaštite za pojedina 

naselja u Općini Bilje imenuje i 

raspoređuje načelnik Općine Bilje. 

 Povjerenici: 

• sudjeluju u pripremanju građana za 

osobnu i uzajamnu zaštitu te 

usklađuju provođenje mjera osobne 

i uzajamne zaštite, 

• daju obavijesti građanima o 

pravodobnom poduzimanju mjera 

civilne zaštite te provođenja javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u 

sustavu civilne zaštite. 

• sudjeluju u organiziranju i 

provođenju evakuacije, sklanjanja, 

zbrinjavanja i drugih mjera civilne 

zaštite, 

• Organiziraju zaštitu i spašavanje 

pripadnika ranjivih skupina. 

Do daljnjega i dalje važi donesena 

Odluka o imenovanju povjerenika civilne 

zaštite Općine Bilje („Službeni glasnik“ 

Općine Bilje, broj: 06/13.). 

 

4. KOORDINATOR NA LOKACIJI 

 

 Koordinator na lokaciji procjenjuje 

nastalu situaciju i njezine posljedice na 

terenu te u suradnji s mjerodavnim 

stožerom civilne zaštite usklađuje 

djelovanje operativnih snaga sustava 

civilne zaštite. 

 Koordinatora na lokaciji, sukladno 

specifičnostima izvanrednog događanja, 

određuje odlukom načelnik Stožera civilne 

zaštite iz redova operativnih snaga civilne 

zaštite po osnivanju operativnih snaga. 

5. UDRUGE GRAĐANA 

 

 Svaki građanin dužan je brinuti se 

za svoju osobnu sigurnost i zaštitu te 

provoditi mjera osobne i uzajamne zaštite i 

sudjelovati u aktivnostima sustava civilne 

zaštite. 

 Na području općine Bilje djeluju 

udruge koje različitim aktivnostima 

njeguju specifična znanja i vještine koje 

mogu značajno unaprijediti učinkovitu 

provedbu mjera zaštite i spašavanja u 

sustavu civilne zaštite. 

 Pojedine udruge koje se financiraju 

iz proračuna, pokazalo se kod 

organiziranja pokazne vježbe „BILJE 

2015.“ nisu iskazali interes sudjelovanje u 

volontiranju i radu. 
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 Sukladno članku 32. stavak 4. 

Zakona Općina Bilje međusobne odnose s 

udrugama regulirat će sporazumima 

kojima se utvrđuju zadaće udruga u 

sustavu civilne zaštite, uvjete pod kojima 

se udruge uključuju u aktivnosti sustava 

civilne zaštite. 

 Za potrebe pripravnosti i reagiranja 

kod velikih nesreća Općina Bilje 

organizirat će po potrebi sudjelovanje 

volontera radi provođenja mjera i 

aktivnosti. 

6. PRAVNE  OSOBE U SUSTAVU 

CIVILNE ZAŠTITE 

 Pravne osobe od interesa za sustav 

civilne zaštite određuju se Odlukom  ovog 

Općinskog vijeća, a na prijedlog načelnika 

sukladno članku 17. stavak 1 podstavak 3. 

Zakona o sustavu civilne zaštite. 

 Pravne osobe koje su navedene 

Odlukom dužne su donijeti operativne 

planove  o načinu organiziranja provedbe 

mjera i aktivnosti sukladno Zakonu, 

posebnih propisa i općih akata. 

Pravne osobe dužne su na  poziv 

omogućiti svojim zaposlenicima koji su 

raspoređeni u operativne snage 

sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti 

u sustavu civilne zaštite. 

III. PROVOĐENJE 

POJEDINIH MJERA 

1. SKLANJANJE 

 Na području Općine Bilje nalazi se 

veliki broj  smještajnih objekata 

sveukupnog kapaciteta sa dovoljnim 

brojem ležaja. 

 Objekti za sklanjanje koji su 

određeni usvojenim  Planovima su Domovi 

kulture po naseljima i Osnovne škole Bilje 

i Lug. 

2. UZBUNJIVANJE 

 Odluku o korištenju sustava javnog 

uzbunjivanja za potrebe upozoravanja 

stanovništva donosi pročelnik područnog 

ureda za zaštitu i spašavanje Osijek, 

odnosno načelnik Županijskog centra 112 

Osijek u suglasnosti sa načelnikom Općine 

Bilje. 

 Županijski centar 112 dužan je 

dostaviti informacije o mogućem nastanku 

katastrofe i velike nesreće načelniku 

Općine Bilje, na temelju čega isti nalaže 

pripravnost operativnih snaga i poduzimaju 

se ostale mjere iz Planova. 

IV. ZAŠTITA OKOLIŠA 

Zakonom o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine“, broj: 80/13., 

153/13. i 78/15.) dane su odrednice i 

usmjerenja za dugoročno upravljanje 

okolišem u skladu sa ukupnim 

gospodarskim, društvenim i kulturnim 

razvojem. 

Sukladno Uredbi o sprječavanju 

velikih nesreća koje upućuju opasne 

tvari („Narodne novine“, broj: 44/14.), 

utvrđena je obveza izvještavanja 

gospodarskih subjekata o činjenici 

proizvodnje, skladištenja, prerade, 

rukovanja, prijevoza i skupljanja 

opasnih tvari. Agencija za zaštitu 

okoliša formirati će registar rizičnih i 

potencijalno rizičnih postrojenja iz 

kojeg će biti vidljivi gospodarski 
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subjekti na području Općine koji 

proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, 

prijevoze ili skupljaju opasne tvari. 

V. FINANCIRANJE 

Kroz financiranje sustava civilne 

zaštite potrebno je postići racionalno, 

funkcionalno i učinkovito djelovanje 

sustava civilne zaštite. 

 Sukladno Zakonu o sustavu 

civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i 

način financiranja. U proračun je potrebno 

ugraditi sredstva za financiranje sustava 

civilne zaštite imajući u vidu odredbe 

Zakona i odredbe posebnih propisa. 

 Slijedom navedenog 

potrebno je osigurati financijska sredstva 

za: 

➢ Stožer civilne zaštite, 

➢ Postrojbe vatrogastva 

imajući u vidu odredbe 

Zakona o vatrogastvu, 

➢ Pravne osobe koje se 

zaštitom i spašavanjem bave 

u okviru svoje redovite 

djelatnosti, 

➢ Udruge od interesa za 

zaštitu i spašavanje, 

➢ Unapređenje sustava civilne 

zaštite (edukacije, 

intelektualne usluge, 

promidžbe, vježbe), 

➢ Naknade mobiliziranima 

pripadnicima postrojbe 

civilne zaštite, 

➢ Naknade za privremeno 

oduzete pokretnine 

provođenja radi provođenja 

mjera civilne zaštite. 

 

VI. ZAKLJUČAK 

 Jedino razvijen i usklađen sustav 

civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti 

na raznolike prijetnje i ugroze koje se 

mogu javiti i ugroziti građane i uništiti 

stečena materijalna dobra. 

 Slijedeći ove Smjernice u 

aktivnostima i rokovima izvršenja očekuje 

se da će Općina Bilje na kraju planiranog 

razdoblja imati završene sve aktivnosti oko 

izrade planskih dokumenata, formirati i 

popuniti postrojbu civilne zaštite, popuniti 

postrojbu sa materijalno -tehničkim 

sredstvima i izvršiti educiranje, te staviti u 

višu razinu informiranost građana u 

sustavu civilne zaštite, a samim time i veće 

povjerenje građana u sustav. 

 Općinsko vijeće Općine  Bilje je  

usvojilo Procjenu rizika od velikih nesreća 

i  Općinski načelnik donio Plan djelovanja 

civilne zaštite temeljem članka 97. stavak 

2. Zakona u roku od dvije godine od dana 

stupanja na snagu Pravilnika iz članka 49. 

stavak 2. Zakona
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2020. 

ZADAĆA NOSITELJI  ROKOVI  NAPOMENA 
Prikupiti Planove 

rada pravnih osoba 

od interesa za 

zaštitu i spašavanje 

 

Pravne osobe 

 

travanj-prosinac 

 

 

Izrada Plana vježbi 

civilne zaštite 

Načelnik 

Jedinstveni upravni 

odjel 

travanj-svibanj  

Edukacija 

postrojbe CZ opće 

namjene  

Vatrogasna 

zajednica Općine 

Bilje 

 

svibanj-lipanj 

 

Donošenje odluke o 

pravnim osobama 

od interesa za 

zaštitu i spašavanje 

 

Načelnik 

 

srpanj-kolovoz 

 

Početak izrade 

Plana djelovanja 

civilne zaštite 

 

Radna skupina 

 

rujan-prosinac 

Stupanjem na snagu 

Pravilnika 

Zatražiti izvješće o 

radu i Plan rada 

VZ Općine Bilje 

Vatrogasna 

zajednica Općine 

Bilje 

 

 

studeni-prosinac 

 

Izraditi Analizu 

stanja sustava 

civilne zaštite 

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

studeni-prosinac 

 

Izraditi Plan 

razvoja sustava 

civilne zaštite. 

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

 

prosinac 

 

Ažuriranje 

planskih 

dokumenata 

Jedinstveni upravni 

odjel 

kontinuirano  

 

 

 

2021. 

ZADAĆA NOSITELJI  ROKOVI NAPOMENA 
Imenovati 

zapovjednike 

postrojbe i skupina 

 

Načelnik 

 

veljača 
 

Izrada Plana vježbi 

Civilne zaštite 

Načelnik 

Jedinstveni upravni 

odjel 

travanj-svibanj  

Izvršiti obuku 

povjerenika CZ 

DUZS svibanj-lipanj  
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Prikupiti Planove 

rada pravnih osoba 

od interesa za 

zaštitu i spašavanje 

 

Pravne osobe 

udruge 

 

svibanj-lipanj 
 

Zatražiti izvješće o 

radu i Plan rada 

VZ Općine Bilje 

Vatrogasna 

zajednica Općine 

Bilje 

 
studeni-prosinac 

 

Planirati sredstva 

za potrebe sustava 

civilne zaštite 

 

Stožer civilne zaštite 

 

studeni-prosinac 
 

Izraditi Analizu 

stanja sustava 

civilne zaštite 

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

studeni-prosinac 
 

Izraditi Plan 

razvoja sustava 

civilne zaštite za  

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

 

prosinac 

 

Ishoditi izvješće o 

stanju sustava 

uzbunjivanja 

 

DUZS 

 

studeni-prosinac 

 

Ažuriranje 

planskih 

dokumenata 

Jedinstveni upravni 

odjel 

kontinuirano  

Izrada Plana vježbi 

civilne zaštite 

Načelnik 

Jedinstveni upravni 

odjel 

travanj-svibanj  

 

 

 

2022. 

ZADAĆA NOSITELJI  ROKOVI NAPOMENA 
Izvršiti obuku 

Stožera civilne 

zaštite 

 

DUZS 

 

svibanj 

 

Prikupiti Planove 

rada pravnih osoba 

od interesa za 

zaštitu i spašavanje 

 

Pravne osobe 

udruge 

 

svibanj-lipanj 

 

Izvršiti pozivanje 

pripadnika 

postrojbe civilne 

zaštite 

Načelnik 

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

svibanj-studeni 

 

Zatražiti izvješće o 

radu i Plan rada 

VZ Općine Bilje 

Vatrogasna 

zajednica Općine 

Bilje 

 

studeni-prosinac 

 

Planirati sredstva 

za potrebe sustava 

 

Stožer civilne zaštite 

 

studeni-prosinac 
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civilne zaštite 

Ishoditi izvješće o 

stanju sustava 

uzbunjivanja 

 

DUZS 

 

studeni 

 

Izraditi Analizu 

stanja sustava 

civilne zaštite 

 

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

studeni-prosinac 

 

Izraditi Plan 

razvoja sustava 

civilne zaštite. 

 

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

prosinac 

 

Izraditi izvješće o 

stanju sustava 

civilne zaštite 

Stožer civilne zaštite 

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

prosinac 

 

Ažuriranje 

planskih 

dokumenata 

Jedinstveni upravni 

odjel 

kontinuirano  

Izrada Plana vježbi 

civilne zaštite 

Načelnik 

Jedinstveni upravni 

odjel 

travanj-svibanj  

 

 

 

2023. 

ZADAĆA NOSITELJI  ROKOVI NAPOMENA 
Izrada Plana vježbi 

civilne zaštite 

Načelnik 

Jedinstveni upravni 

odjel 

travanj-svibanj  

Prikupiti Planove 

rada pravnih osoba 

od interesa za 

zaštitu i spašavanje 

 

Pravne osobe 

 

travanj-svibanj 

 

 

Zatražiti izvješće o 

radu i Plan rada 

VZ Općine Bilje 

Vatrogasna 

zajednica Općine 

Bilje 

 

studeni-prosinac 

 

Planirati sredstva 

za potrebe sustava 

civilne zaštite 

 

Stožer civilne zaštite 

 

studeni-prosinac 

 

Ishoditi izvješće o 

stanju sustava 

uzbunjivanja 

 

DUZS 

 

studeni 

 

Izraditi Analizu 

stanja sustava 

civilne zaštite 

 

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

studeni-prosinac 

 

Izraditi Plan 

razvoja sustava 

civilne zaštite za 

 

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

prosinac 
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2019. 

Izraditi izvješće o 

stanju sustava 

civilne zaštite 

Stožer civilne zaštite 

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

prosinac 

 

Donijeti Smjernicu 

za organizaciju i 

razvoj sustava 

civilne zaštite 2020-

2023. 

Načelnik 

Jedinstveni upravni 

odjel 

 

prosinac 

 

Ažuriranje 

planskih 

dokumenata 

Jedinstveni upravni 

odjel 

kontinuirano  

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

 

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

 

9.                 

Na temelju članka 13. stavka 4. 

Zakona o zaštiti od požara („Narodne 

novine“, broj: 92/10.), Procjene 

ugroženosti od požara i Plana zaštite od 

požara („Službeni glasnik“ Općine Bilje, 

broj: 02/14.), te članka 34. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje ,  

broj:  5/13., 3/14., 2/18. – pročišćen tekst 

3/18 ) Općinsko vijeće Općine Bilje, na 

svojoj 20. sjednici održanoj dana 27. 

veljače 2020. godine donijelo je 

 

 

PROVEDBENI PLAN 

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD 

POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE BILJE 

ZA 2020. GODINU 
 

 

 

UVOD 
 

  

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Bilje donijelo je 

Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti 

od požara, te Plan zaštite od požara koji su 

temelj za donošenje godišnjeg 

Provedbenog Plana unaprjeđenja zaštite od 

požara na području Općine Bilje za 2020. 

godinu. 

I. 

 

 U cilju unaprjeđenja zaštite od 

požara na području Općine Bilje Općinsko 

vijeće Općine Bilje donosi Provedbeni plan 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Općine Bilje za 2020. godinu (u daljnjem 

tekstu: Provedbeni plan). 

 

II. 

 

 U skladu sa Provedbenim planom 

potrebno je provesti slijedeće 

organizacijske, tehničke i urbanističke 

mjere: 
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1. ORGANIZACIJSKE MJERE 

 

1.1. Vatrogasne postrojbe 

1.1.1. Provoditi operativne mjere i zadaće 

na temelju programa rada VZ Općine Bilje, 

kao        nositelja vatrogastva na području 

Općine Bilje. 

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica Općine 

Bilje, svi DVD-a 

1.1.2. U središnjem DVD-u i primarnim 

DVD-ima osigurati djelotvornu i 

pravodobnu operativnost i cjelovitu 

prostornu pokrivenost. 

Izvršitelji: Općina Bilje, Vatrogasna 

zajednica Općine Bilje 

1.1.3. Redovito izvršavati stručne nadzore 

nad stanjem opremljenosti DVD-a. 

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine 

Bilje 

1.1.4. Tijekom godine organizirati 

združenu vatrogasnu vježbu. 

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica Općine 

Bilje, Općina Bilje 

1.1.5. Tijekom razdoblja povećane 

opasnosti od izbijanja požara (ljetni period 

za vrijeme žetvenih radnji) potrebno je 

osigurati pojačane mjere opreza te putem 

plakata i obavijesti upozoravati 

stanovništvo na poduzimanje mjera zaštite 

od požara. 

Izvršitelji: Općina Bilje, VZ Općine Bilje, 

DVD-a 

1.1.6. Sukladno izračunu o potrebnom 

broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti 

od požara osigurati potreban broj 

operativnih vatrogasaca. 

Izvršitelji: Općina Bilje, VZ Općine Bilje 

 

1.2. Normativni ustroj 

1.2.1. Uskladiti Procjenu ugroženosti  i 

Plan zaštite od požara. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

1.2.2. Donijeti Plan motrenja, čuvanja i 

ophodnje otvorenog prostora za 2019. 

godinu. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

1.2.3. Provoditi odredbe Plana operativne 

provedbe Programa aktivnosti. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

 

2. TEHNIČKE MJERE 

 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

2.1.1. U skladu s Procjenom ugroženosti 

nužno je osigurati potrebna sredstva za 

nabavu tehničke opreme u skladu sa 

objektivnim mogućnostima. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

2.1.2. Nabava sredstava veze, vatrogasne 

opreme, vatrogasnih aparata i druge 

opreme koja je potrebna za kvalitetno 

ispunjavanje povjerenih zadaća. 

Izvršitelji: Općina Bilje, VZ Općine Bilje 

2.1.3. Provoditi mjere za dovođenje u 

funkciju stabilnih uređaja za automatsku 

dojavu požara. 

Izvršitelji: VZ Općine Bilje, DVD-a 

2.1.4. Prije početka požarne sezone izvršiti 

pripravu, odnosno uklanjanje nedostataka 

na vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za 

djelovanje na požarima. 

Izvršitelji: VZ Općine Bilje, DVD-a 

2.1.5. Sufinancirati osposobljavanje i 

usavršavanje vatrogasaca za vatrogasna 

zvanja i specijalnosti. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

 

3. URBANISTIČKE MJERE 

 

3.1. U postupku donošenja prostorno-

planske dokumentacije obvezno je 

primjenjivati mjere zaštite od požara 

sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

3.2. Poduzimati potrebne mjere da 

prometnice i javne površine budu uvijek 

prohodne radi nesmetanog pristupa. 

Izvršitelji: Općina Bilje, Komunalno-

Bilje d.o.o., DVD-a 

3.3. Postojeću hidrantsku mrežu uskladiti 

sa važećim propisima. 

Izvršitelji: DVD-a, Vodoopskrba d.o.o. 
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3.4. Urediti prilaze za vatrogasna vozila i 

pristupe do površina voda koja svojom 

izdašnošću udovoljavaju potrebama kod 

gašenja požara. 

Izvršitelj: Komunalno-Bilje d.o.o. 

 

4. MJERE ZAŠTITA ODLAGALIŠTA 

KOMUNALNOG OTPADA 

 

4.1. Privremena deponija Općine Bilje 

sanirana je krajem 2013. godine te ne 

predstavlja potencijalnu opasnost od 

izbijanja požara. Nema drugih većih 

problematičnih deponija koje predstavljaju 

požarnu opasnost. U tijeku je izgradnja na 

postojećoj površini izgradnja reciklažnog 

otpada. 

 

5. ORGANIZACIJSKE I 

ADMINISTRATIVNE MJERE 

 

5.1. Općina Bilje ima izrađenu Procjenu 

ugroženosti od požara i Plan zaštite od 

požara (usvojeni 2014. godine) koje se 

redovito ažuriraju. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

5.2. Sukladno važećim propisima koji 

reguliraju zaštitu od požara na otvorenom 

prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja 

posebice u vrijeme povećane opasnosti od 

požara. 

Izvršitelji: Općina Bilje, VZ Općine Bilje 

5.3. U slučaju nastanka velikog požara 

otvorenog prostora aktivirati Plan 

korištenja teške građevinske mehanizacije 

za izradu prosjeka i probijanje 

protupožarnih putova. 

Izvršitelji: Komunalno-Bilje d.o.o., 

pravne i fizičke osobe vlasnici zemljišta 

5.4. Koristiti sve oblike javnog 

priopćavanja 

Izvršitelji: Općina Bilje, VZ Općine Bilje 

5.5. Provoditi odredbe Odluke o 

agrotehničkim mjerama, te uređenju i 

održavanju poljoprivrednih rudina. 

Izvršitelji: Vlasnici i korisnici 

poljoprivrednih i drugih zemljišta 

5.6. Pravne osobe koje temeljem posebnih 

propisa gospodare ili upravljaju šumama i 

šumskim zemljištem dužne su ažurirati 

popis šuma po stupnjevima opasnosti od 

šumskog požara sukladno Mjerilima za 

procjenu opasnosti od šumskog požara 

koja je tiskana u Prilogu 1. Pravilnika o 

zaštiti šuma od požara („Narodne novine“, 

broj: 33/14.). 

Izvršitelj: Hrvatske šume 

 

III. 

 Ovisno o vremenskim uvjetima i 

drugim čimbenicima odluka o promjeni 

određenog roka za početak ili završetak 

provođenja određenih operativnih mjera i 

zadaća iz ovog Provedbenog plana  donosi 

se na prijedlog zapovjednika VZ Općine 

Bilje. 

IV. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine 

Bilje upoznat će sa sadržajem ovog 

provedbenog plana sve pravne subjekte  

koji su istim predviđeni kao izvršitelji 

pojedinih zadataka. 

 

V. 

 Za realizaciju i financiranje svih 

planiranih operativnih radnji sredstva se 

osiguravaju u proračunu Općine Bilje za 

2020. godinu. 

VI. 

 Ovaj Provedbeni plan stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA: 214-01/17-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-20-35 

Bilje, 27. veljače 2020.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

********************************** 
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10. 

Na temelju članka 34. Statuta 

općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj: 05/13., 03/14., 02/18. i 03/18.-

pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 20. sjednici održanoj dana 

27. veljače 2020. godine donijelo  

 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu komunalnog 

redara za 2019. godinu i prihvaćanje 

Plana i programa rada za 2020. godinu 

 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o radu komunalnog 

redara Općine Bilje za 2019. godinu. 

 

II. 

Prihvaća se Plan i program rada 

komunalnog redara Općine Bilje za 2020. 

godinu. 

 

III. 

Izvješće o radu komunalnog redara Općine 

Bilje za 2019. godinu i Plan i program rada 

za 2020. godinu prilažu se ovom Zaključku  

i čine njegov sastavni dio. 

 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i biti će objavljen u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA: 363-01/19-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-20-4 

Bilje, 27. veljače 2020.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

 

 

11.    

 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik" broj: 

05/13., 3/14.,2/18. i 3/18.-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 20. 

sjednici održanoj dana  27. veljače 2020.g. 

donosi  

 

 

ODLUKA 

o isplati dara umirovljenicima 

 

Članak 1. 

 

Iz sredstava proračuna namijenjenih za dar 

umirovljenicima  odobrava se isplata dara 

za umirovljenike sa  prebivalištem na 

području Općine Bilje  u iznosu  

 

200,00 kuna po umirovljeniku sa 

mirovinom do 1.500,00 kuna 

150,00 kuna po umirovljeniku sa 

mirovinom od 1.500,01-2.000,00 kuna 

100,00 kuna po umirovljeniku sa 

mirovinom od 2.000,01-3.000,00 kuna 

 

Članak 2. 

 

Umirovljenicima koji mirovinu 

primaju sa osnova mirovinskog staža u 

Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u 

inozemstvu  odobrava se isplata sukladno 

točci 1.ove odluke ako ukupni iznos obje 

mirovine ne prelazi 3.000,00 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.  
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Klasa: 402-01/18-01/1 

Urbroj: 2100/02-01-20-7 

Bilje, 27. veljače 2020.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Srećko Tatarević ,v.r. 

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

 

12. 

 

Na temelju  članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 5/13. i 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 20. sjednici održanoj  dana  27. 

veljače 2020.g. donijelo je 

 

 

ODLUKU   

o provođenju postupka jednostavne nabave  

instaliranja bežičnog interneta prema 

natječaju WIFI4EU 

 
I. 

 

Općina Bilje provest će postupak 

jednostavne nabave instaliranja bežičnog 

interneta prema natječaju WIFI4EU. 

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

90.000,00 kn + PDV. 

 

II. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede sve 

pripremne postupke i propisani postupak 

jednostavne nabave sukladno Odluci o 

jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova 

te provedbi projektnih natječaja („Službeni 

glasnik“ Općine Bilje, br. 3/17), sklopi 

ugovor o jednostavnoj nabavi te izvrši 

isplate sukladno potpisanom ugovoru o 

jednostavnoj nabavi.  

 

III. 

 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2020. godinu i projekcijama za 

2021. i 2022. godinu. 

 

IV. 

 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

 

KLASA: 406-01/19-01/7 

URBROJ: 2100/02-01-19-4 

Bilje, 27.veljače 2019. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

13. 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje(«Službeni glasnik « Općine 

Bilje, broj 5/13., 3/14.  i  2/18. , - 3/18. 

pročišćen tekst ) Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 20. sjednici održanoj dana 

27. veljače 2020.g. donosi  

 

 

ODLUKU 

o nastavku postupka izrade 

Strateškog razvojnog programa Općine 

Bilje 

 

I. 

 

Nastavlja se postupak izrade 

Strateškog razvojnog programa Općine 

Bilje u skladu s . Pravilnikom o provedbi 

mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima” iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. – 2020. (NN 71/16, 15/17, 

17/17, 27/17) (dalje i tekstu Pravilnik), 



39                                          «Službeni glasnik»      _________________                         Broj 2 

 

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

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

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 

 

vezano uz zahtjev za potporu (ID zahtjeva: 

915411) podnesen na drugi Natječaj za 

provedbu tipa operacije 7.1.1. 

„Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj 

jedinica lokalne samouprave“ te nastavno 

uz Ugovor o financiranju (klasa: 440-

12/17-07-01-01/00028, Urbroj: 343-

0603/09-18-003) sklopljen dana 2. srpnja 

2018. godine između Agencije za plaćanja 

u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju  i OPĆINE BILJE. 

 

II. 

 

Odlukom o izradi Strateškog razvojnog 

programa Općine Bilje („Službeni glasnik“ 

broj 2/2017.) određeni su sastav, razvojni 

ciljevi, prioriteti, provedba, financiranje i 

druge odrednice Strateškog razvojnog 

programa Općine Bilje iz točke I. ove 

Odluke. Dodatno, pri obradi sastavnica 

Strateškog razvojnog programa Općine 

Bilje potrebno je posebnu pažnju posvetiti 

sljedećim temama: 

1. korištenje posebno vrijednih i osjetljivih 

područja, 

2. održivo upravljanje prirodnim i 

turističkim resursima (poljoprivreda, 

obnovljivi izvori energije, turizam, 

šumarstvo), 

3. sprečavanje nepovoljnih utjecaja na 

okoliš (klimatske promjene, zaštita tla, 

voda i zraka), 

4. zaštita prirodno-ekološke kvaliteta 

prostora i 

5. zaštita kulturno-povijesnih kvaliteta 

prostora.  

Strateški razvojni program mora posebno 

uzeti u obzir da se na teritoriju Općine 

Bilje nalazi Javna ustanova „Park prirode 

Kopački rit“, što sa sobom istovremeno 

nosi i ograničenja i prilike u budućem 

razvoju općine. 

 

Temeljem svega navedenog, nastavak 

izrade Strateškog razvojnog programa 

Općine Bilje oslanja se na Odluku iz 

prethodnog stavka ove točke i u poveznici 

je sa definiranim odrednicama, ali 

uvažavajući vremenski odmak od početka 

postupka, implementirat će se novi 

pozitivni zakonski i podzakonski propisi, 

inovativne spoznaje i saznanja uz 

uvažavanje dobre prakse u izradi strateških 

dokumenata jedinica lokalne samouprave, 

s posebnim naglaskom na potrebi izrade 

provedbenih detaljnih programa i planova 

po segmentima.  

 

III. 

 

Općina Bilje će nastaviti provoditi 

ugovorene projektne aktivnosti u skladu s 

Ugovorom iz točke I. ove Odluke, pa se u 

tom smislu zadužuje i ovlašćuje općinski 

načelnik za donošenje i provedbu svih 

potrebnih provedbenih odluka i akata, 

provođenje postupaka javne nabave, 

jednostavne nabave, sklapanje ugovora, 

izvršenje ugovora, isplatu i nadzor te 

pribavljanje odobrenja nadležnih tijela, kao 

i poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za 

pravodobnu, pravilnu i odgovarajuću 

realizaciju ove Odluke, a posebice za 

realizciju Ugovora iz točke I. ove Odluke. 

 

Navedeno se posebno odnosi na 

provođenje postupka jednostavne/javne 

nabave u  ponovljenom postupku nabave 

usluge izrade STRATEŠKOG 

RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE 

BILJE,  te nastavno ukoliko se u skladu s 

pozitivnim zakonskim i podzakonskim 

propisima ukaže potrebnim, za nabavu 

usluge izrade studije utjecaja na okoliš, 

odnosno okolišne dokumente. 

 

IV. 

 

Ukupna najviši iznos potpore definiran 

Odlukom o prihvatljivosti od 13. travnja 

2018. godine Klasa:440-12/17-07-01-

01/0026, Urbroj: 343-21-10/01-18-002 
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zahtjeva Općine Bilje po Ugovoru iz točke 

I. ove Odluke iznosi 308.750,00 kuna. 

 

V. 

 

Provest će se postupak jednostavne 

nabave: ograničeno prikupljanje ponuda 

sukladno Odluci o jednostavnoj nabavi 

robe, usluga i radova te provedbi 

projektnih natječaja (službeni glasnik 

3/2017) – PONOVLJENI POSTUPAK. 

 

Predmet nabave je izrada Strateškog 

razvojnog programa općine bilje. 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

190.000,00 kn + PDV. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede sve 

pripremne postupke i propisane postupke 

jednostavne nabave sukladno Odluci o 

jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova 

te provedbi projektnih natječaja (Službeni 

glasnik 3/2017), sklopi ugovor o 

jednostavnoj nabavi te izvrši isplate 

sukladno potpisanom ugovoru o 

jednostavnoj nabavi.  

 

VI. 

 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2020. godinu i projekcijama za 

2021. i 2022. godinu.  

 

Ukoliko se ukaže potreba tijekom 

realizaciji projekta sredstva se mogu 

osigurati preraspodjelom i nastavno, 

rebalansom Proračuna Općine Bilje.  

 

VII. 

 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

Klasa:302-02/16-01/2 

Urbroj:2100/02-01-20-15 

Bilje, 27. veljače 2020.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

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

 

 


