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42.

43.

Temeljem članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik „ Općine
Bilje broj 5/9.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 30. sjednici održanoj dana
05.12.2011.g. donijelo je

Temeljem članka 31. Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik „ Općine Bilje broj
5/9.) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj
30. sjednici održanoj dana 05.12.2011.g.
donijelo je

ODLUKU
o obustavi natječaja za prodaju
građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „
Sjever „ Općine Bilje

ZAKLJUČAK

I.
Obustavlja se natječaj za prodaju
građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „
Sjever „ Općine Bilje, raspisan
Zaključkom Općinskog vijeća Općine Bilje
o raspisivanju natječaja za prodaju
građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni
„Sjever“ Bilje (Klasa:944-01/10-01/1,
Ur.broj:2100/02-10-2, od 22. travnja
2010.g.), objavljen dana 7. svibnja 2010.g.
u Glasu Slavonije, I.Ispravak natječaja –
objavljen 21. rujna 2010.g., II. Ispravak
natječaja – objavljen 11. srpnja 2011.g.u
Glasu Slavonije.
II.
Svi postupci započeti po raspisanom
natječaju imaju se po istom i okončati.
III.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine
Bilje.

Klasa:944-01/10-01/1,
Ur.broj:2100/02-11-37
Bilje, 05.12.2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************

1. Općinsko vijeće Općine Bilje nalaže
načelnici Općine Bilje da za potrebe
pripremanja
novog
natječaja
Općinskom vijeću putem predsjednika
Općinskog vijeća dostavi financijske
kartice Poslovne zone „Sjever“ Bilje
za 2009, 2010. i 2011.godinu sa svim
dobavljačima.
2. Općinsko vijeće Općine Bilje nalaže
načelnici Općine Bilje da sukladno
točki 1. dostavi na uvid Općinskom
vijeću, putem predsjednika vijeća
trenutno važeću internu i službenu
parcelaciju Poslovne zone „Sjever“
Bilje iz koje se jasno vidi broj zauzetih
kao i raspoloživih čestica kao i
predviđene namjene.
3. Općinsko vijeće Općine Bilje nalaže
načelnici Općine Bilje da putem
predsjednika Općinskog vijeća izvjesti
i dostavi Općinskom vijeću podatke o
tome koliko je Općina Bilje stvarno
naplatila prodaju građevinskih čestica,
tj. koliko je novčanih sredstava i od
koga uplaćeno u proračun Općine Bilje
na ime prodaje građevinskih čestica u
Poslovnoj zoni Sjever Bilje.
4. Općinsko vijeće Općine Bilje nalaže
načelnici Općine Bilje da putem
predsjednika
Općinskog
vijeća
Općinsko vijeće izvijesti o svim
pravnim i fizičkim osobama koje su
iskazale interes za kupovinu zemljišta
u poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje kao i
djelatnosti koje bi obavljale u
Poslovnoj zoni.
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Klasa:944-01/10-01/1,
Ur.broj:2100/02-11-38
Bilje, 05.12.2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************
44.
Temeljem članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik „ Općine
Bilje broj 5/9.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 30. sjednici održanoj dana
05.12.2011.g. donijelo je
ZAKLJUČAK
o prekidu postupka kupoprodaje između
obrta KO-SA i Općine Bilje po Natječaju
za prodaju građevinskog zemljišta u PZ „
Sjever „ Bilje
I.
Obustavlja se postupak kupoprodaje po
podnesenoj ponudi obrta KO-SA od dana
15. prosinca 2009.g. na Otvorenom
natječaju za prodaju građevinskog
zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever„ Općine
Bilje ( KLASA:944-01/08-021/2
,URBROJ:2100/02-08-2) objavljenom
dana 08. svibnja 2008. godine.
II.
Nalaže se isplata obrtu KO-SA uplaćene
jamčevine u iznosu od 3.000,00 kuna.
III.

Broj 6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************
45.
Temeljem članka 31. Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik „ Općine Bilje broj
5/9.) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj
30. sjednici održanoj dana 05.12.2011.g.
donijelo je
ZAKLJUČAK
Nalaže se načelnici Općine Bilje da u pisanom
obliku izvijesti Općinsko vijeće da li je
moguće i pravno utemeljeno retroaktivno
osloboditi pravnu osobu ( kao u
PRIJEDLOGU ZAKLJUČKA o zamolbi za
oslobađanje
od
plaćanja
komunalnog
doprinosa ELATIO d.o.o., (Klasa:UP/I-36301/10-01/4,
Ur.broj:2100/02-11od
28.11.2011.g.)
plaćanja
komunalnog
doprinosa nakon što je prethodno Općinsko
vijeće već donijelo odluku , tj. može li se
naknadno donesena Odluka o komunalnom
doprinosu
retroaktivno
primijeniti
na
prethodni slučaj.
Klasa:UP/I-363-01/10-01/4
Urbroj:2100/02-11- 7
Bilje, 28.11.2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.
KLASA: 944-01/08-01/2
URBROJ: 2100/02-11-159

Bilje, 05.12. 2011.g.
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46.
Temeljem članka 16. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj: 26/03., 38/09. i 49/11.), i
članka 31. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/09.)
Općinsko vijeće na svojoj 30. sjednici od
05. prosinca 2011. godine donijelo je

47.
Temeljem članka 31. Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik „ Općine Bilje broj
5/9.) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj
30. sjednici održanoj dana 05.12.2011.g.
donijelo je
ODLUKU
o opozivu i imenovanju predsjednika i
članova radnih tijela

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
redu

I.
I
Odluka o komunalnom redu Općine
Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje,
broj: 03/08.) dopunjuje tako da se u članku
20. iza stavka 4. upisuje stavak 5. koji
glasi:
„Natpise, reklame ili
promidžbene plakate koje se
postavljaju na javnim površinama u
predizborne ili druge svrhe, dužan je
ukloniti organizator (fizička ili pravna
osoba u roku od 15 (petnaest) dana
nakon izbora.“

Opozivaju se predsjednici i članovi svih
radnih tijela imenovanih Odlukom Općinskog
vijeća o osnivanju i imenovanju predsjednika i
članova radnih tijela Općinskog vijeća
(Klasa:023-01/09-01/1, Urbroj: 2100/02-09,
od 05.10. 2009.g., „Službeni glasnik“ Općine
Bilje, broj: 9/9. i 11/09).
II.
Za predsjednike i članove radnih tijela
imenuju se u :
I.

ODBOR ZA OBRT I
PODUZETNIŠTVO

II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Bilje.
KLASA: 363-01/08-01/2
URBROJ: 2100/02-11-3
Bilje, 05. prosinac 2011. god.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************

1.
2.
3.
4.
5.
II.

ANTUN MAZUR , za predsjednika
MARIJA GAZIBARA , za člana
JANOŠ BALINT, za člana
VALENTINA KREMER, za člana
TIVODAR TOT, za člana
ODBOR ZA POLJOPRIVREDU

1.ŠANDOR MARKOŠ, za predsjednika
2.GORAN RANOGAJEC, za člana
3.KATARINA DEGMEČIĆ, za člana
4.STJEPAN BLAŽENČIĆ, za člana
5. ŽIVKO RUDIĆ, za člana
6. IVAN EFTIMOF, za člana
7. NIKOLA DOMAZET, za člana
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1. IVA DROZDEK, za predsjednika
2. VANESA HAJNAL, za člana
3. RUŽICA PERKOV, za člana

ODBOR ZA TURIZAM
1.MATIJA BALOG , za predsjednika
2.JELICA ŠLICER, za člana
3.TIBOR VAŠ, za člana
4.ANKICA BILANDŽIĆ, za člana
5.ANDOR PAJROK, za člana
6.NIKOLA DOMAZET, za člana
7.EVA KOVAČ, za člana

IV.

VIII. ODBOR ZA KULTURU
1. KRISTINA KRIJAK, za predsjednika
2. KORNELIJA DERA, za člana
3. DRAGUTIN BILANDŽIĆ, za člana
4. IVA DROZDEK, za člana
5. LIDIJA BAJIĆ, za člana
6. RUŽICA PERKOV, za člana
7. VERA EFTIMOV , za člana

ODBOR ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI
1.DAMIR BUČEK, za predsjednika
2.IVICA BEŠIROVIĆ, za člana
3.ATILA VARGA, za člana
4.NIKOLA DOMAZET, za člana
5. ŽOLT MICHELI, za člana
6. DAMIR RANOGAJEC, za člana
7. JOSIP SARKA, za člana

V.

IX.

VI. ODBOR ZA FINANCIJE I
IMOVINSKOPRAVNA PITANJA

ODBOR ZA ŠPORT
1. SREĆKO TATAREVIĆ,za predsjednika
2. ERNEST DOMINKOVIĆ, za člana
3. ATILA KIŠ, za člana
4. JOSIP TURALIJA , za člana
5. JOSIP FICA, za člana
6. LJUBO VINDIĆ, za člana
7. HAJNO HEGEDIŠ, za člana
8. JOSIP SARKA, za člana
9. ZLATKO MALIĆ, za člana

ODBOR ZA PROSTORNO
UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA
1. IVAN GRABOVAC, za predsjednika
2. ZLATKO MALIĆ, za člana
3. GABOR HORVAT, za člana
4. IVA DROZDEK, za člana
5. IVO BILANDŽIJA, za člana
6. EDEN HRVOJEVIĆ, za člana
7. SPASOJE RAGUŽ, za člana
8. JOSIP TURALIJA, za člana
9. ŽELJKO KOLARIĆ, za člana
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X.

ODBOR ZA MLADEŽ
1. MARIN TURALIJA , za predsjednika
2. MIJA TKALČEVIĆ, za člana
3. BERISLAV PUŠIĆ, za člana
4. IVAN BOLJEŠIĆ, za člana
5. ZVONIMIR MAZUR, za člana
6. IŠTVAN KRIŠTOF, za člana
7. IGOR HMELJINA , za člana
8. ROBERT MOLNAR, za člana
9. IVANA JURIĆ, za člana

XI. ODBOR ZA INFORMIRANJE
1. IVO BILANDŽIJA,za predsjednika
2. MARIJA GAZIBARA, za član
3. JANOŠ ORĐAN, za člana
4. LIDIJA BALOG, za člana
5. TIHANA FORJAN, za člana
VII.

ODBOR ZA ODGOJ ,
OBRAZOVANJE I TEHNIČKA
PITANJA

1. PAVO NIKOLIĆ, za predsjednika
2. BERISLAV PUŠIĆ, za člana
3. KRISTINA KRIJAK, za člana
4. MARIJA ŠIPOŠ GOLUB, za člana
5. LIDIJA BAJIĆ, za člana
6.MIJA TKALČEVIĆ, za člana
7.IGOR JURIĆ, za člana
8. IVICA KRIŠTO, za člana
9. ZVONIMIR MAZUR, za člana
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ODBOR ZA BRANITELJE

XVI. ODBOR ZA ODNOSE SA
VJERSKIM ZAJEDNICAMA

1. JOSIP SARKA, za predsjednika
2. ZDENKO JUMIĆ, za člana
3. LJUBO VINDIĆ, za člana
4. REŽE KRIŠTOF, za člana
5. TIBOR FERENC, za člana
6. PETER SABOLČ, za člana
7. MARKO VAKULA, za člana
8. MIRKO ZELIĆ, za člana
9. JOSIP TURALIJA, za člana
XIII. ODBOR ZA ZDRAVSTVO
1. IVANA VELKI,dr. stom., za
predsjednika
2. MAGDALENA ČURMAN,
dr.med.za člana
3. IVANA BOBEK, dr.med.,za člana
4. TEA ILEŠ, za člana
5. ANKICA MARKOŠ, za člana
6. IBOLJA VALKAI, za člana
7. IVANA ĐURAŠIN, za člana
XIV. ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB
1. ŽELJKO CICKAJ,za predsjednika
2. JOSIP SARKA, za člana
3. ŽOLT MICHELI, za člana
4. SREĆKO TATAREVIĆ,člana
5. MARIJA GAZIBARA, za člana
6. ATILA KIŠ, za člana
7. IGOR JURIĆ, za člana
8. ATILA VARGA , za člana
9. TIVODOR TOT, za člana
XV.

ODBOR ZA REGIONALNU
SURADNJU

1. GORAN RANOGAJEC, za
predsjednika
2. LJUBO VINDIĆ, za člana
3. ATILA KIŠ, za člana
4.GABOR VARGA , za člana
5. ŽOLT MICHELI, za člana
6. ATILA VARGA , za člana
7. IVA DROZDEK, za člana
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1. ZDENKO JUMIĆ, za predsjednika
2. MARIJA BALINT, za člana
3.MARIJA ŠIPOŠ GOLUB, za člana
4. ROBERT KOTARSKI , za člana
5. FERIKA ROŽA, za člana
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a biti će objavljena u „Službenom glasniku“
Općine Bilje.
Klasa:023-01/09-01/1
Urbroj: 2100/02- 11- 28
Bilje, 05.12.2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************
48.
Temeljem članka 27. Zakona o zaštiti
od elementarnih nepogoda («Narodne novine
« broj 73/97.) i članka 31. Statuta Općine
Bilje ("Službeni glasnik" broj: 5/09.)
Općinskog vijeća Općine Bilje, na svojoj 30.
sjednici održanoj dana 05.12. 2011.g.. godine,
donosi
ODLUKU
o
opozivu i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
I.
Opozivaju se predsjednik i članovi
Općinskog Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda imenovani Rješenjem
o osnivanju i imenovanju članova
Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda (Klasa:023-01/09-
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01/1, Ur.broj: 2100/02-09-4, od
06.07.2009.g. „Službeni glasnik“ Općine
Bilje, broj :4/09.)
II.
Za članove Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Općine Bilje imenuju se :
1. ŠANDOR MARKOŠ, za predsjednika
2. GORAN RANOGAJEC, za člana,
3. KATARINA DEGMEČIĆ, za člana,
4. ARMANDO BIČAN, za člana,
5. ŽIVKO RUDIĆ, za člana,
6. ANDRIJA BAGARIĆ, za člana,
7. NIKOLA DOMAZET, za člana.
8. STOJANKA OMERBAŠIĆ, za člana
9. JANOŠ KOVAČ, za člana
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja , a objaviti će se u «Službenom
glasniku» Općine Bilje.
Klasa:023-01/09-01/1
Urbroj: 2100/02-11-29
Bilje, 05.12.2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************
49.
Temeljem članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik „ Općine
Bilje broj 5/9.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 30. sjednici održanoj dana
05.12.2011.g. donijelo je
ODLUKU
I.
Nalaže se načelnici Općine Bilje
poduzimanje svih potrebitih radnji u svrhu
gašenja i zatvaranja Razvojne agencije
Općine Bilje sa danom 31.12.2011.g.

Broj 6
II.

Nakon provođenja Odluke iz točke I.
načelnica Općine Bilje ima obvezu
Općinskom vijeću dostaviti završni račun iz
kojega će se vidjeti cjelokupno materijalnofinancijsko poslovanje i trošak Razvojne
agencije, ugovore o radu zaposlenika, ugovore
o djelu koje je Razvojna agencija sklopila te
izvješće o trošku raskida ugovora sa
zaposlenicima.
Dostavlja se:
1. Načelnici
2. Razvojnoj agenciji Općine Bilje
3. Pismohrana
Klasa:024-02/10-03/2
Urbroj:2100/02-11- 23
Bilje, 05.12..2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************
*************************************

8.

Na temelju članka 29. stavka 1. točka
5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ broj: 174/04., 79/07., 38/09. i
127/10.), Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća na području
Općine Bilje (KLASA: 810-01/09-01/1,
URBROJ: 2100/02-11-87) od 18. studenog
2011. godine i članka 49. Statuta općine Bilje
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje broj: 05/09.),
načelnica Općine Bilje dana 05. prosinca
2011. godine donosi
ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanja Općine Bilje
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Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se
operativne snage zaštite i spašavanja i
pravne osobe od interesa za zaštitu i
spašavanje Općine Bilje i prestaje važiti
prijašnja Odluka KLASA: 810-01/09-01/1,
URBROJ: 2100/02-11-76 od 20.srpnja
2011. god.
Članak 2.
Operativne snage zaštite i spašavanja
Općine Bilje su:
1. Stožer zaštite i spašavanja
2. Postrojba CZ opće namjene Općine
Bilje
3. Vatrogasna zajednica Bilje
- Dobrovoljno vatrogasno
društvo Bilje
- Dobrovoljno vatrogasno
društvo Vardarac
- Dobrovoljno vatrogasno
društvo Lug
- Dobrovoljno vatrogasno
društvo Kopačevo
4. Općinsko komunalno poduzeće
„Komunalno-Bilje“ d.o.o. iz Bilja
Članak 3.
Pravne osobe od interesa za zaštitu
i spašavanje Općine Bilje su:
1. Dom zdravlja Beli Manastir,
ambulante Bilje i Lug
2. Veterinarska stanica Beli Manastir
3. JU Park prirode „Kopački rit“
4. „Vodoopskrba“ d.o.o. Darda
5. „Robert-line“ Bilje

Broj 6

načelnica uz stručnu potporu Stožera zaštite i
spašavanja Općine Bilje.
U katastrofama i velikim nesrećama
načelnica izravno zapovijeda operativnim
snagama zaštite i spašavanja i pravnim
osobama od interesa za zaštitu i spašavanje
Općine Bilje.
Članak 5.
Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke,
dobivanjem određene zadaće, stječu status
sudionika u provedbi utvrđenih mjera zaštite i
spašavanja za područje Općine Bilje.
Za razradu dobivenih zadaća i
usklađivanje s operativnim snagama zaštite i
spašavanja iz članka 2. ove Odluke istima se
dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja
Općine Bilje.
Članak 6.
Prava i obveze koje proizlaze iz članka
5. stavka 1. ove Odluke uredit će se sukladno
važećim propisima.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.
KLASA: 810-01/09-01
URBROJ: 2100/02-11-89
Bilje, 05. prosinac 2011. god.
NAČELNICA
Ružica Bilkić,oec.v.r.
*************************************

Članak 4.
Operativnim snagama i pravnim
osobama od interesa za zaštitu i spašavanje
Općine Bilje rukovodi i koordinira
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9.

Temeljem čl. 42.stavak 3. Zakon o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi pročišćeni tekst zakona (NN
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09) i članka 49. Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje,
broj: 5/09.), Načelnica Općine Bilje donosi

ODLUKU
Obustavljam od primjene I. STATUTARNU

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
STATUTA OPĆINE BILJE („Službeni
glasnik „ Općine Bilje , broj 4/11.) radi
povrede Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine
Bilje.
Obrazloženje
Općinsko Vijeće je na 28. sjednici
održanoj dana 18.11.2011.g. donijelo I.
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENI I
DOPUNI STATUTA OPĆINE BILJE,
suprotno odredbama članka 107. Statuta
Općine Bilje,
vezano za postupak
donošenja izmjena i dopuna Statuta.
Komisija za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost imenovana na 27.
sjednici Općinskog vijeća svoj Prijedlog I.
statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Bilje temelji na Inicijativi
Općinskog vijeća za pokretanje postupka
izmjene i dopune Statuta Općine Bilje,
koje nije bilo i nalogu Općinskog vijeća
kojeg nije bilo, nije bilo ni prijedloga pa
time ni obrazloženja pojedinih prijedloga.
Odredbe članaka I. STATUTARNE
ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI
STATUTA OPĆINE BILJE SU u
suprotnosti su zakonima kojima je
regulirana materija na koju se odnose,
počev od članka 1. koji je u suprotnosti s
odredbama
Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnoga prostora (NN
125/11.), Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi po pitanjima

Broj 6

nadležnosti načelnika, predstavničkog tijela i
predsjednika predstavničkog tijela, (članaka:
35., 35a , 35b , 44, 48. i 53a ) i Zakonu o
službenicima i namještenicima.
Slijedom navedenoga donesena je ova
Odluka o obustavljanju od primjene I.
STATUTARNE ODLUKU O IZMJENI I
DOPUNI STATUTA OPĆINE BILJE
(„Službeni glasnik „ Općine Bilje, broj :4/11“)
i upućuje se poziv Općinskom vijeću da ju u
zakonom propisnom roku uskladi sa
povrijeđenim zakonskim odredbama.
KLASA:012-03/09-01/1
URBROJ: 2100/02-11-5
Bilje, 6. prosinca 2011. godine
Načelnica
Ružica Bilkić,v.r.
Dostavlja se:
1. Predsjedniku Općinskog
vijeća Općine Bilje
2. Uredu državne uprave u
Osječko-baranjskoj županiji
3. Pismohrana
*************************************
10.
Temeljem čl. 42. stavak 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
pročišćeni tekst zakona (NN: 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i
članka 49. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ općine Bilje, broj: 5/09.), Načelnica
Općine Bilje donosi

ODLUKU
Obustavlja se od primjene Odluka
Općinskog vijeća o ne davanju vjerodostojnog
(autentičnog) tumačenja Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/09)
vezano uz nadležnost za imenovanje skupštine
i nadzornih odbora trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine
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(„Službeni glasnik“ Općine Bilje , br.
4/11.) zbog nepoštivanja odredbi članka
39. i 45. Statuta Općine Bilje kojima je
između
uređene ovlasti predsjednika
Vijeća i pokretanje postupka za donošenje
nekog akta,
te zbog nemogućnosti
utvrđivanja što se smatra sastavnim
dijelom važećeg Statuta, – Obrazloženje ili
sama Odluka, budući
obrazloženje
predmetne Odluke nije u suglasnosti sa
njenim dispozitivom.
Pozivam Općinsko vijeće da u roku
od 15 dana sukladno članku 42. Zakon o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi otkloni uočene nedostatke.
Obrazloženje
Općinsko Vijeće Općine Bilje je na 28.
Sjednici održanoj 18. listopada 2011.g.
donijelo
Odluku
o
ne
davanju

vjerodostojnog (autentičnog) tumačenja
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“
Općine Bilje, broj: 05/09) vezano uz
nadležnost za imenovanje skupštine i
nadzornih odbora trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje , br.
4/11.)
U izreci predmetne odluke stoji :

I.Odbacuje se kao neosnovan Prijedlog
grupe vijećnika Općinskog vijeća Općine
Bilje za davanje vjerodostojnog
(autentičnog) tumačenja Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik“ broj: 05/09)
vezano uz nadležnosti za imenovanje
skupštine i nadzornih odbora trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba u
vlasništvu Općine Bilje.
II.Ova Odluka, zajedno sa
Obrazloženjem, prilaže se Statutu Općine
Bilje („Službeni glasnik“ broj: 05/09) i
smatra se njegovim sastavnim dijelom.
III.Ova Odluka, zajedno sa
Obrazloženjem, objavit će se u

Broj 6

«Službenom glasniku» Općine Bilje i stupa na
snagu danom objave.
U obrazloženju Odluke stoji da je :

Radi učestalih prijedloga i upita
vijećnika Općinskog vijeća Općine Bilje
vezano uz nadležnosti za imenovanje
skupštine i nadzornih odbora trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu
Općine, te zahtjeva za vjerodostojno
(autentično) tumačenje Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ broj: 05/09), i ovlasti
predsjednika Općinskog vijeća iz članka 39.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj:
05/09) i iz članka 21. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj:
16/10) predsjednik je predložio donošenje
ovog akta i ocijenio da navedeni prijedlog nije
osnovan, budući je iz gore navedenoga
nedvojbeno i u cijelosti jasno da je
imenovanje skupštine i nadzornih odbora
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u
vlasništvu
Općine
u
nadležnosti
predstavničkog tijela, odnosno Općinskog
vijeća Općine Bilje. „Rečeni Prijedlog“, nije
priložen u materijalu.
Međutim, odredbe članka: 39 ne
poznaju
„ocjenjivanje“
nit
procjenu
osnovanosti prijedloga bilo kojeg akta, što bi
značilo da je Predsjednik Općinskog vijeća
ovlašten samo za postupanje sukladno članku
39. a to ne uključuje „ocjenjivanje“ nekog
prijedloga.
Uvidom u čl. 43. Statuta Općine Bilje
(Sl.gl. 05/09) vidljivo je da je između ostalog
stalno radno tijelo Općinskog vijeća i
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost. Nadalje u čl. 45. st. 2. Statuta
Općine Bilje propisano je da Komisija za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost: predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog
vijeća, - predlaže pokretanje postupka za
izmjenu
Statuta
odnosno
Poslovnika
Općinskog vijeća, - obavlja i druge poslove
određene Statutom. Iz navedenog je razvidno
da je o osnovanosti prijedloga grupe vijećnika
mišljenje trebala dati navedena Komisija za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
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budući da bi analogno odredbama Statuta,
a i ovlastima danima u postupku izmjene i
dopune Statuta kada je prema čl. 107. st. 3.
Statuta njihovo mišljenje obvezatno.
Navedeno mišljenje nije zatraženo i
sukladno tome nije dano iako se radi o
Statutu.
Kako se u obrazloženju kao temelj
navodi i Rješenje Ustavnog suda RH Broj:
U-II-38101/2009 od 17.03.2010.g. točka
8.2. kojom je Ustavni sud je izrazio
mišljenje
kako
je
nesporno
da
predstavničko tijelo jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave ima
pravo
statutom
propisati
svoju
nadležnost za imenovanje odnosno
razrješenje članova, predstavnika ili
poslovodnih organa u upravnim vijećima
javnih ustanova, trgovačkih društava ili
drugih pravnih osoba kojih je osnivač,
vlasnik ili suvlasnik JLP(R)S .... a u točci
8.3. iste konstatirano je da Zakon o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi ne propisuje tijelo nadležno
za imenovanje odnosno razrješenje
članova, predstavnika ili poslovodnih
organa u upravnim vijećima javnih
ustanova, trgovačkih društava ili drugih
pravnih osoba kojih je osnivač, vlasnik ili
suvlasnik jedinica lokalne samouprave
ZLP(R)S to prepušta statutima jedinica
lokalne samouprave ..... , a da je u čl. 78.
st. 2. Statuta Općine Bilje propisano :
„U trgovačkim društvima u kojima
je Općina Bilje jedini osnivač i član
Općinski načelnik je zakonski zastupnik
skupštine društva. U trgovačkim društvima
u kojima Općina Bilje ima udjele ili
dionice Općinski načelnik je član skupštine
društva.“ razvidno je da predstavničko
tijelo Općine Bilje nije odlučilo
konzumirati svoje pravo da propiše svoju
nadležnost za imenovanje odnosno
razrješenje članova, predstavnika ili
poslovodnih organa u upravnim vijećima
javnih ustanova, trgovačkih društava ili
drugih pravnih osoba kojih je osnivač,
vlasnik ili suvlasnik Općina Bilje.
Nasuprot tome Općinsko vijeće je u čl. 17.

Broj 6

Izjave o osnivanju trgovačkog društva
Komunalno Bilje d.o.o. od dana 18.12.2003.g.
sa izmjenama i dopunama od 6.04.2005.g.,
24.05.2007.g., 17.03.2009.g., 22.04.2010.g.,
06.10. 2010.g, 28.03.2011. i 21.04.2011.
propisala „ Skupština odlučuje o: ....... –
izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
.....“ a čl. 19. Izjave je propisano „Dok je u
društvu samo jedan osnivač, on će imati u
nadležnosti kompetencije Skupštine i sudjeluje
putem zakonskog zastupnika osnivača,
odnosno putem ovlaštenog punomoćnika.“ čl.
28. iste, propisano je „Direktora imenuje
predstavničko tijelo osnivača na temelju
javnog natječaja na vrijeme od 4 godine .. „.
Iz svega navedenog sasvim je
razvidno da je predstavničko tijelo odlučilo u
svojoj Izjavi o osnivanju društva djelomično
konzumirati svoje pravo utvrđeno u ranije
navedenom rješenju Ustavnog suda RH jer je
za izbor i imenovanje članova nadzornog
odbora propisala nadležnosti Skupštine
društva dok je za izbor i imenovanje uprave –
direktora propisala svoju nadležnost.
U slučaju Odluke o osnivanju
trgovačkog društva – Razvojna agencija
Općine Bilje d.o.o. Općinskog vijeća od dana
27.10.2010.g. propisano je u čl. 16. „Skupštinu
Društva čini osnivač Društva. Osnivač
Društva ima sve ovlasti Skupštine Društva i
sudjeluje putem zakonskog zastupnika
osnivača,
odnosno
putem
ovlaštenog
punomoćnika.....“ te u čl. 17. Izjave
„Skupština odlučuje o:..... - imenovanju i
opozivu članova Uprave i Nadzornog
odbora“.
Iz navedenog je razvidno da Općinsko
vijeće Općine Bilje u prikazanom slučaju
društva Razvojna agencija Općine Bilje d.o.o.
u kojemu je jedini vlasnik nije konzumirala
svoje pravo da propiše svoju nadležnost za
imenovanje uprave i članova nadzornog
odbora već je isto prepustila Skupštini društva
koju čini zakonski zastupnik Općine Bilje tj.
načelnik.
S obzirom na utvrđeno, i pozivanje na
Presudu Rješenja Ustavnog suda RH Broj: UII-38101/2009 od 17.03.2010.g. točku „8.3.
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Sažeto ZLP(R)S ne propisuje tijelo
nadležno
za
imenovanje
odnosno
razrješenje članova, predstavnika ili
poslovodnih organa u upravnim vijećima
javnih ustanova, trgovačkih društava ili
drugih pravnih osoba kojih je osnivač,
vlasnik ili suvlasnik jedinica lokalne
samouprave i točke „10. kojom Ustavni
sud na kraju napominje da su pravna
stajališta izražena u ovom rješenju opće
pravne naravi i obvezujuća za sve jedinice
lokalne samouprave u kojima već postoji
ili će se eventualno pojaviti problem koji je
bio predmet ispitivanja u ovom
ustavnosudskom postupku“, nemoguće je
utvrditi što je izreka , što je obrazloženje,
bez navođenja članaka Statuta na koje se
odnosi, odnosno koje
su pravne
posljedice ove odluke budući obrazloženje
nije u suglasnosti sa njenim dispozitivom.
Slijedom navedenoga smatram da
vezano uz tumačenje odredbi Statuta
Općine Bilje vezano za nadležnost za
imenovanje skupštine i nadzornih odbora
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
u vlasništvu Općine nema dvojbe odnosno
da se navedena odluka ne može smatrati
sastavnim dijelom Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik „ Općine Bilje, broj
05/09.) .
KLASA:012-03/09-01/1
URBROJ: 2100/02-11-4
Bilje, 6. prosinca 2011. godine
Načelnica
Ružica Bilkić, oec.v.r.
Dostavlja se:
1. Predsjedniku Općinskog
vijeća Općine Bilje
2. Uredu državne uprave u
Osječko-baranjskoj
županiji
3. Pismohrana
**********************************

Broj 6

11.

Temeljem čl. 42.stavak 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
pročišćeni tekst zakona (NN 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i
članka 49. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj: 5/09.), Načelnica
Općine Bilje donosi

ODLUKU
Obustavljam od primjene Odluku o načinu
provedbe javnog natječaja i uvjetima za
članove upravnih tijela odnosno nadzornih
odbora i trgovačkih društava u kojima
Općina Bilje ima dionice ili udjele u
vlasništvu donesene od strane Općinskog
vijeća Općine Bilje dana 18. listopada 2011.g.
radi suprotnosti s odredbama Statuta Općine
Bilje i Zakona o sprečavanju sukoba interesa
(NN 26/11) i načelu zakonitosti – zabrani
povratnog djelovanja zakona kojim je
propisano da zakoni i propisi državnih tijela i
tijela koje imaju javne ovlasti ne mogu imati
povratno djelovanje.

Obrazloženje
Člankom 6. predmetne odluke
određeno je da „Člana upravnog tijela
odnosno nadzornog odbora trgovačkih
društava u kojima Općina Bilje ima dionice ili
udjele u vlasništvu predlaže, a kad je jedini
vlasnik i imenuje Općinsko vijeće. „ te je u čl.
7. st. 2. propisano „Imenovanog člana može
Općinsko vijeće opozvati i smijeniti: - ako ne
izvršava svoje obveze, - ako svojim
ponašanjem i sudjelovanjem u radu upravnog
tijela odnosno nadzornog odbora šteti ugledu
i poslovanju pravnog subjekta čiji je član
upravnog tijela odnosno nadzornog odbora i
– ako nastupe okolnosti koje su u suprotnosti s
odredbama Zakona o sprečavanju sukoba
interesa.“. Navedenim odredbama Općinsko
vijeće proširilo je svoje ovlasti s obzirom na
čl. 15. st. 3. Zakona o sprečavanju sukoba
interesa
jer je propisalo i ovlast za

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Ružica Bilkić, oec. načelnica Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

124

«Službeni glasnik»

imenovanje i opoziv i smjenu članova
upravnih i nadzornih odbora trgovačkih
društava što bi bilo u suprotnosti sa čl. 78.
Statuta Općina Bilje, a vezano za čl. 17.
Izjave o osnivanju trgovačkog društva
Komunalno Bilje d.o.o. od dana
18.12.2003.g. sa izmjenama i dopunama od
6.04.2005.g., 24.05.2007.g., 17.03.2009.g.,
22.04.2010.g., 06.10. 2010.g, 28.03.2011. i
21.04.2011.. kojim je propisano da „
Skupština odlučuje o: ....... – izboru i
opozivu članova Nadzornog odbora, .....“
te vezano za čl. 19. Izjave u kojem je
propisano „Dok je u društvu samo jedan
osnivač, on će imati u nadležnosti
kompetencije Skupštine i sudjeluje putem
zakonskog zastupnika osnivača, odnosno
putem ovlaštenog punomoćnika.“, i čl. 16.
Odluke o osnivanju trgovačkog društva –
Razvojna agencija Općine Bilje d.o.o.
Općinskog vijeća od dana 27.10.2010.g.
kojim je propisano da „Skupštinu Društva
čini osnivač Društva. Osnivač Društva ima
sve ovlasti Skupštine Društva i sudjeluje
putem zakonskog zastupnika osnivača,
odnosno
putem
ovlaštenog
punomoćnika.....“ te u čl. 17. Izjave
„Skupština odlučuje o:..... - imenovanju i
opozivu članova Uprave i Nadzornog
odbora“.
U čl. 9. predmetne odluke određeno
je da mandat dosadašnjim članovima traje
do isteka odnosno prestanka mandata, a u
čl. 10. prijelaznih i završnih odredbi
propisano je da sve odluke donesene
suprotno Zakonu o sprečavanju sukoba
zakona (NN 26/11) od dana kada je stupio
na snagu ( 1. ožujka 2011.g. ) su ništetne i
ne proizvode pravne učinke. Navedena
odredba ništetnosti nije propisana ni samim
zakonom, za povrede zakona propisana je
prekršajna odgovornost ali ne i za povrede
ranije navedenog čl. 15.
Upitne su i odredbe članka 3.
predmetne Odluke kojom je određeno da
„Postupak predlaganja izbora člana
nadzornog odnosno upravnog odbora
društva započinje objavljivanjem javnog

Broj 6

natječaja. Javni natječaj raspisuje Komisija
za izbor i imenovanja (u nastavku: Komisija)
zaključkom i to najkasnije 60 dana prije isteka
mandata člana nadzornog odbora ...“, i
članak 5. kojim je određeno da „ Komisija u
čijem radu sudjeluje i Predsjednik Općinskog
vijeća utvrđuje listu kandidata koji
ispunjavaju uvjete natječaja i poziva ih na
razgovor (intervju) kojima se radno tijelo
Općinskog vijeća odnosno
predstavničko
tijelo pretvori u izvršno.
Slijedom navedenoga smatram da
predmetna Odluku o načinu provedbe javnog
natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela
odnosno nadzornih odbora i trgovačkih
društava u kojima Općina Bilje ima dionice ili
udjele u vlasništvu („Službeni glasnik“
Općine Bilje , broj 4/11.) nije u skladu sa
Zakonom o sprečavanju sukoba interesa (NN
26/11) i ovlastima radnog tijela Općinskog
vijeća određenih Statutom, te načelom da
zakoni i drugi propisi ne mogu imati povratno
djelovanje.
KLASA:011-01/11-01/2
URBROJ: 2100/02-11-2
Bilje, 6. prosinca 2011. godine
Načelnica
Ružica Bilkić, oec.v.r.
Dostavlja se:
1. Predsjedniku Općinskog
vijeća Općine Bilje
2. Uredu državne uprave u
Osječko-baranjskoj županiji
3. Pismohrana

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

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Ružica Bilkić, oec. načelnica Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

125

«Službeni glasnik»

Broj 6

s
j
e
d
n
i
k

P
r
e
d
s
j
e
d
n
i
k
O
p
ć
i
n
s
k
o
g
v
i
j
e
ć
a

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Ružica Bilkić, oec. načelnica Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

