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61. 
               Na temelju članka 28. Statuta Općine 
Bilje («Službeni glasnik» Općine Bilje 01/02 ) 
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 22. 
sjednici održanoj 07.08.2003.godine donesen  je  
 

ZAKLJUČAK 
o 

  ne prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju  
adaptacije odmarališta «Vila Baranja» u 

Dramlju 
 
I 

Općina Bilje  ne prihvaća prijedlog 
sporazuma o sufinanciranju adaptacije 
odmarališta “Vila Baranja “ u Dramlju. 

 
II 

 Ovaj zaključak bit će objavljen u “Službenom 
glasniku” Općine Bilje. 
 
               Predsjednik 
                      Čabo Cickai 
Klasa: 940-01702-01/2 
Urbroj: 2100/02-02-03-15 
Bilje, 08.08.2003.g. 
 
 

********** 
 

62. 
Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o 

vodama («Narodne novine»  br.107/95) i članka 
28. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik» 
Općine Bilje 01/02) Općinsko vijeće Općine Bilje 
na svojoj 22. sjednici održanoj 07.08.2003.godine 
donijelo je   je  

 
ISPRAVAK 

Odluke o načinu i korištenju voda 
Biljskog jezera 

 
I 

            Tekst Odluke o načinu  i opsegu 
korištenja  voda Biljskog jezera («Službeni 
glasnik» br:6/02 i 1/03), ispravlja se  na način da 
se naziv «Biljsko jezero» te svi oblici istog, 
zamjenjuju se s nazivom «Stara Drava» u 
odgovarajućim oblicima prema padežima 
sukladno tekstu. 

 
 

II 
              Ova odluka  objavit će se u  «Službenom 
glasniku» Općine Bilje   
                                           
                                                 Predsjednik  
           Općinskog vijeća 
                                          Čabo Cickai 
Klasa:325-03/02-01/1 
Urbroj: 2100/02-01-03-07 
Bilje, 08.08.2003.g. 
 
 

********** 
63. 

Na osnovi stavka 7. članka 20. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95 i 
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01. i 26/03), 
te članka 28. Statuta Općine Bilje (Sl.glasnik 
br.1/02) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 
22. sjednici održanoj dana 07.08. 2003.g. donijelo 
je 
 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture i opsega 

radova održavanja uređenog građevinskog  
zemljišta u 2003. g. 

 
Članak 1. 

Ovim Programom određuje se održavanje 
komunalne infrastrukture i opsega radova 
održavanja uređenog građevinskog zemljišta na 
području Općine Bilje za komunalne djelatnosti: 
 - odvodnja atmosferskih voda, 
 - održavanje čistoće u dijelu koji se 
odnosi na čišćenje javnih površina 
 - održavanje javnih površina, 
 - održavanje nerazvrstanih cesta, 
 - održavanje groblja 
 - održavanje javne rasvjete. 
 

Članak 2. 
U 2003.g. održavanje i opseg radova 

održavanja uređenog građevinskog zemljišta na 
području Općine Bilje obuhvaća: 
 

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU 
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH 
POVRŠINA 
-redovno čišćenje javnih površina (trga, parka, 
otvorenih odvodnih kanala i javnih prometnih 
površina, osim javnih cesta): 
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a) na području naselja Bilje 
-ručno čišćenje jedanput tjedno u razdoblju 

lipanj-rujan, 
-ručno čišćenje dvaput tjedno u razdoblju 

siječanj-svibanj i listopad-prosinac, 
-ručno čišćenje Trga J.bana Jelačića jedanput 

tjedno, 
-obrezivanje stabala i redovna košnja trave 

kosilicom u Parku grada Zandvoorta u Bilju u 
razdoblju svibanj-rujan (cca 2500 m2), 

 -redovna košnja trave kosilicom uz Trg J. 
bana Jelačića u razdoblju svibanj – rujan (cca 300 
m2), 
-redovna košnja trave kosilicom oko Križa na 
Biljskoj cesti u razdoblju svibanj-rujan (cca 100  
m2), 

-uređivanje drvoreda u Ulici Š.Petefija. 
b) na području naselja Kopačevo, Lug i 

Vardarac 
-ručno čišćenje dvaput tjedno u tijeku cijele 

godine. 
 
Vrijednost radova (a+b) : 

30.000,00 kn 
 
 

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
- održavanje otvorenih odvodnih kanala na 

području svih naselja Općine Bilje  
 
Vrijednost radova:  

30.000,00 kn 
 

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 
CESTA 

- zatvaranje udarnih rupa na nerazvrstanim 
cestama na području svih naselja Općine Bilje 
prema potrebi 

-zimsko održavanje cesta 
  
Vrijednost radova:  

60.000,00 kn 
 

IV. ODRŽAVANJE GROBLJA 
- obrezivanje grana, stabala i grmlja, 

okopavanje i biokemijska zaštita i njega, te 
održavanje travnjaka unutar mjesnih grobalja (cca 
5000 m2). 

- uređenje mrtvačnice na mjesnom groblju u 
Bilju i Lugu 
  
Vrijednost radova:   

40.000,00 kn 
 

 
 
V. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 
-troškovi el. energije za javnu rasvjetu 

 
 Vrijednost radova:   

300.000,00 kn 
 
SVEUKUPNA VRIJEDNOST RADOVA:                             
                                                  460.000,00 kn 
      

Članak 3. 
Financijski pokazatelji ovog Programa 

temelje se na planiranoj godišnjoj visini naplate 
komunalne naknade u iznosu 200.000,00 kn.  
Ostatak troškova u iznosu 260.000,00 kuna 
naknaditi će se iz drugih prihoda Općine Bilje. 
 

Članak 4. 
Ovaj program stupa na snagu danom 

donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2003.g. 
      
                                 Predsjednik 
                                       Općinskog vijeća 
                                                 Čabo Cickai 
Klasa:363-01/03-01/2             
Ur.broj:2100/02-01-03-1 
U Bilju,07.08.2003. 
 

********** 
 
64. 

 Temeljem članka  8.i članka 35. točke  
1.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01. i 
60/01, - vjerodostojno tumačenje)  Općinsko 
vijeće Općine Bilje na svojoj 22. sjednici 
održanoj 07.08.2003.godine donijelo je    
 

ISPRAVAK 
STATUTA OPĆINE BILJE 

 
I 

Ispravlja se  članak 59, stavak 3. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» broj:01/02.) 
tako da se briše riječ: «vijeće» i umjesto, upisuje  
riječ: «poglavarstvo». 
 

II 
Ovaj Ispravak objavit će se u «Službenom 

glasniku» Općine Bilje.         
                  Predsjednik 
                         Općinskog vijeća 
                 Čabo Cickai 
Klasa: 012-03/03-01/1 
Urbroj: 2100/02-01-03-02 
Bilje, 08.08.2003.g.             
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********** 
65. 

Temeljem članka  124. Zakona o obveznim 
odnosima  («Službeni list» broj: 29/78, 39/85, 
57/89 i «Narodne novine» broj: 26/03 – proč. 
Tekst) i   članka 28. Statuta Općine Bilje 
(«Službeni glasnik» Općine Bilje 01/02) 
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 22. 
sjednici održanoj 07.08.2003.godine donijelo je    
 

ODLUKU 
o 

otkazu ugovora o koncesiji za crpljenje , odvoz 
i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i 

crnih jama za područje Općine Bilje 
 
I 

Otkazuje se ugovor o koncesiji za crpljenje, 
odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama za 
područje Općine Bilje, sklopljen  dana 
23.09.1008.g. između Općine Bilje i tvrtke 
Danway CO d.o.o. Bilje, Blatna 18. uz otkazni 
rok od 30 dana. 

 
II 

Zadužuje se Poglavarstvo Općine Bilje za 
provođenje ove Odluke. 
  

III 
Ova odluka objavit će se u «Službenom 

glasniku» Općine Bilje. 
      
                                         Predsjednik 
                        Općinskog vijeća 
                            Čabo Cickai 
 
Klasa: 363-01/03-01/6 
Urbroj: 2100/02-01-03-01 
Bilje, 08.08.2003.g.             
 

********** 
 
66. 

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje 
(«Službeni glasnik» Općine Bilje 01/02) 
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 22. 
sjednici održanoj 07.08.2003.godine donesena  je 

 
ODLUKA 

o 
određivanju mjesta za neškodljivo odlaganje 

fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama  
zbrinutih po vlastitom pogonu općine Bilje za 

obavljanje komunalne  djelatnosti 

 
 
I 

Odlaganje fekalija iz septičkih, sabirnih i 
crnih jama,  vršit će se na lokaciji Lagune Darda i 
na Biljskoj cesti, šaht kanalizacije odvodnog 
sustava Vodovoda Osijek. 
 

II 
Ova odluka bit će objavljena u «Službenom 

glasniku» Općine Bilje. 
 
                            Predsjednik 
                         Općinskog vijeća 
                  Čabo Cickai 
 
Klasa:363-02/03-01/4 
Urbroj:2100/02-02-03-07 
Bilje, 08.08.2003.g 
 

********** 
 
67.      

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje 
(«Službeni glasnik» Općine Bilje 01/02) 
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 22. 
sjednici održanoj 07.08.2003.godine Donesena  je  
 

ODLUKA 
o 

cijeni zbrinjavanja fekalija iz septičkih, 
sabirnih i crnih jama za područje Općine Bilje 
zbrinutih po vlastitom pogonu Općine Bilje za 

obavljanje komunalne djelatnosti 
 

I 
Za prijevoz fekalija cisternom vlastitog 

komunalnog pogona za području Općine Bilje, a  
na bazi cisterne od 5.000 litara utvrđuje se cijena 
od 80,00 kn. (osamdesetkuna) po jednom odvozu. 
 

II 
Ova odluka bit će objavljena u «Službenom 

glasniku» Općine Bilje. 
                           
                                          Predsjednik 
                          Općinskog vijeća 
                   Čabo Cickai 
Klasa:363-02/03-01/4 
Urbroj:2100/02-01-03-04 
Bilje,08.08.2003.g. 
 

 
********** 
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68.     

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje 
(«Službeni glasnik» Općine Bilje 01/02) 
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 22. 
sjednici održanoj 07.08.2003.godine donesena  je 

 
ODLUKA 

o 
cijenama usluga vlastitog komunalnog pogona 

Općine Bilje za obavljanje komunalne 
djelatnosti za radove po članka 60 a  iz Odluke 
o izmjenama i dopuni  Odluke o komunalnom 

redu («Službeni glasnik» Općine Bilje 3/03) 
 

I 
VRSTA  RADOVA                                     

CIJENA 
                                                                                     Predsjednik  
                              Općinskog vijeća 

 
1. Košenje trimerom travnatih površina, do  
    srednje zakorovljenosti……………1,20  kn/m2  
 
 
 
 
 
 

 
2. Čišćenje trimerom i ručno, jako zaraslih  
    površina, sa šibljem i slično………..1,60 kn/m2  

3. Košenje traktorskom kosilicom travnatih        
    površina………………………….800,00 kn/ha 
4. Košenje traktorskom kosilicom jako zaraslih  
    površina……………………300,00 kn/sat rada  
5. Zemljani radovi, ručno uklanjanje otpada,   
    ostali radovi (NKV)………………30,00 kn/sat  
6. Odvoz smeća, građevinskog i drugog otpada  
    traktorom  na………………..100,00 kn/tura na 
            udaljenosti tri kilometra, a za svaki daljnji     
            kilometar  30,00 kuna po kilometru. 

 
II 

Ova odluka bit će objavljena u «Službenom 
glasniku» Općine Bilje.                                             

          Čabo Cickai 
Klasa:363-02/03-01/4 
Urbroj:2100/02-02-03-6 
Bilje, 08.08.2003.g. 
 

********** 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

Izdaje: Općina Bilje           Za izdavača: Eden Hrvojević, načelnik Općine Bilje 
Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 

 



stranica 71  «Službeni glasnik» Broj 6
 


	S A D R Ž A J
	I
	II
	II
	II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
	IV. ODRŽAVANJE GROBLJA
	V. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
	-troškovi el. energije za javnu rasvjetu

	STATUTA OPĆINE BILJE
	I
	II
	ODLUKU
	I

	II
	III
	I
	Odlaganje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,  vršit će se na lokaciji Lagune Darda i na Biljskoj cesti, šaht kanalizacije odvodnog sustava Vodovoda Osijek.
	II

	I
	Za prijevoz fekalija cisternom vlastitog komunalnog pogona za području Općine Bilje, a  na bazi cisterne od 5.000 litara utvrđuje se cijena od 80,00 kn. (osamdesetkuna) po jednom odvozu.

	II
	II


