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21.

Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj
05/09, 4/11, 6/11. i 5/12. ) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 36. sjednici
održanoj dana 06.lipnja 2012.g.donijelo je

Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj
05/09, 4/11, 6/11. i 5/12. ) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 36. sjednici
održanoj dana 06.lipnja 2012.g. donijelo je

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Prijedloga za mirno
rješenje spora Dani Varge
I.
Zadužuje se načelnica Općine Bilje da
zajedno
sa
stručnim
službama,
odvjetnikom gospodina Dani Varge,
odvjetnikom Općine Bilje gospodinom
Domagojem Rešetarom, Odborom za
poljoprivredu i predsjednikom Općinskog
vijeća,
razmotre
sve
prijedloge
gospodina Danija Varge, poduzmu sve
potrebito i pripreme Općinskom vijeću
Prijedlog odluke sukladan zakonima i
ovlastima Općinskog vijeća i načelnice
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Bilje.
Klasa: 320-01/11-01/1
Urbroj: 2100/02-12- 59
Bilje, 06.06.2012.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu
načelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2011.godine

I.
Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće
o radu načelnice za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2011.godine
II.
Ovaj zaključak kao i Izvješće iz točke I.
biti će objavljeno u Službenom glasniku
Općine Bilje.
Klasa:013-03/09-01/1
Urbroj:2100/09-12- 28
U Bilju, 06.06.2012.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************
Temeljem čl. 35.b Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), čl.
55. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, br. 5/09, 4/11, 6/11
i 5/12) i članka 72. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Bilje („Službeni glasnik“ br.
16/10) podnosim

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

47

«Službeni glasnik»
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNICE
za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2011.godine

I. UVODNI DIO
Člankom 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11) propisano je da
općinski načelnik dva puta godišnje
podnosi polugodišnja izvješća o svom radu
predstavničkom tijelu sukladno odredbama
statuta jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave.
Statutom Općine Bilje („Službeni
glasnik“ br. 5/09) propisano je u čl. 55. da
općinski načelnik podnosi polugodišnje
izvješće o svome radu do 31. ožujka tekuće
godine za razdoblje srpanj – prosinac
prethodne godine i do dana 15. rujna
godine za razdoblje od siječnja – lipnja
tekuće godine.

II. OPĆI DIO
U svom petom izvještajnom
razdoblju svoj rad sam temeljila na
nastavku provođenja investicijske politike i
njezinom daljnjem planiranju za iduća
izvještajna razdoblja kako bi se što više
ublažili negativni trendovi u gospodarstvu
kao neposredna posljedica recesije.
Osnovni cilj provođenja takve investicijske
politike i njezinog planiranja je lakši i brži
izlazak iz krize, otvaranje novih radnih
mjesta i utjecaj na poboljšavanje
demografskih kretanja na području Općine
Bilje.
Sukladno ovlaštenjima danima
Zakonom i Statutom Općine Bilje, a u
skladu sa započetim i planiranim
projektima i poslovima, Općinskom vijeću
(nastavno: Vijeće) podnošeni su prijedlozi
za donošenje odluka i općih akata od kojih
izdvajam izgradnju dječjeg igrališta u
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Bilju, dovršetak izgradnje I. faze Doma
kulture u Lugu i započinjanje II. faze
radova na izgradnji Doma kulture u Lugu,
izgradnja javne rasvjete u Savskoj ulici u
Bilju,
izmjena
prostorno
planske
dokumentacije
sukladno
zakonu
i
razvojnim programima Općine Bilje i dr.
Također Vijeću su u izvještajnom
razdoblju
pravovremeno
podnošena
zakonom propisana izvješća koja je
općinski načelnik obvezan podnositi
predstavničkom tijelu. U sklopu toga
Vijeću je, do zakonom određenog roka,
podnesen polugogodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Bilje za 2010
godinu, te je predloženo njegovo stavljanje
na dnevni red 25. i 26. sjednice Vijeća, no
isti nije usvojen kao točka dnevnog reda na
navedenim sjednicama.
Slijedom potpisanih ugovora o
supsidijarnom sufinanciranju projekta
Regionalnog sustava odvodnje „Južna
Baranja“ i ugovora sa izvođačem radova
na izgradnji fekalne kanalizacije na
području naselja Bilje do dana 31. prosinca
2011.g. izvedeno je gotovo 75%
predviđenih radova te se u nadolazećem
razdoblju očekuje završetak radova koji su
bili privremeno obustavljeni zbog zimskog
perioda. Širenje ovoga projekta planirano
je u smjeru postizanja dogovora o
financiranju projektiranja i izgradnje
kolektorske mreže u naseljima Vardarac,
Lug, Kopačevo i Kozjak.
U svrhu uređenja prostorno planske
dokumentacije Općine Bilje poduzete su
radnje na stavljanju van snage Detaljnog
plana uređenja „Središte“ Bilje i radnje na
izmjenama i dopunama Prostornog plana
Općine Bilje. Iz prijašnjeg izvještajnog
razdoblja prenesen je i u ovo izvještajno
razdoblje problem stavljanja van snage
DPU Središte Bilje. Budući da je dovršen
postupak izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja „Središte“ Bilje koji je započet u
kolovozu 2010. godine u prethodnom
izvještajnom razdoblju Vijeću je podnesen
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na usvajanje Konačni prijedlog stavljanja
izvan snage Detaljnog plana uređenja
„Središte “ Bilje (nastavno: Konačni
prijedlog) kojim bi se od strane Vijeća
stavio van snage predmetni dokument
prostornog uređenja. Predloženi Konačni
prijedlog nije usvojen na 24. sjednici
Vijeća te je isti dodatno obrazložen i u
njemu je Vijeće upozoreno na kršenje
Zakona o prostornom uređenju i gradnji
koji obvezuje predstavničko tijelo na
donošenje odluke o izmjeni, dopuni ili
stavljanju van snage neusklađenog
dokumenta prostornog uređenja nižeg reda.
Tako obrazložen prijedlog je predložen na
usvajanje i na 25., 26. i 27. sjednici Vijeća,
ali isti nije stavljen na dnevni red
navedenih sjednica. Budući da u zakonom
predviđenom roku nije usvojen Konačni
prijedlog određene radnje u postupku
stavljanja van snage morale su se ponoviti i
ponovno provesti te je u tu svrhu
provedena nova javna rasprava radi
proteka roka od 9 mjeseci od završetka
javne rasprave u kojem plan nije stavljen
van snage te sam 25. listopada 2011.g.
utvrdila prijedlog stavljanja izvan snage
DPU za ponovnu javnu raspravu, koja je
održana u periodu od 7. – 21. studenog
2011.g.
Po
provedenom
postupku
ponavljanja javne rasprave donijela sam
zaključak kojim se utvrđuje konačni
prijedlog stavljanja izvan snage DPU
„Središte“ Bilje te će se isti u nadolazećem
razdoblju uputiti na usvajanje Vijeću.
Postupak izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Bilje
koji je započet u ožujku 2010. godine
nastavljen je u ovom izvještajnom
razdoblju provođenjem javne nabave za
odabir izrađivača izmjena i dopuna PPUO
Bilje. Za izrađivača izmjena i dopuna
PPUO Bilje odabran je Zavod za prostorno
planiranje d.d. Osijek te je započet
zakonom propisani postupak izmjena i
dopuna dokumenta prostornog planiranja.
Budući da je završena izgradnja I.
faze komunalne infrastrukture u Poslovnoj
zoni „Sjever“ Bilje (nastavno: Zona) ista je
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svečano otvorena dana 15. srpnja 2011.g.
U svrhu nastavka komercijalizacije Zone,
na 30. sjednici Vijeća predložen je paket
odluka od kojih se ističe izmjena Natječaja
kojom je trebalo na prodaju u Zoni staviti
još dodatnih cca. 6.000,00 m² raspoređenih
u dvije parcele no prijedlog spomenute
izmjene natječaja nije podržan od strane
Vijeća već je na istoj sjednici donesena
odluka o obustavi Natječaja za prodaju
građevinskog zemljišta u PZ „Sjever“ Bilje
(nastavno: Natječaj). Što se tiče
poduzetnika koji su predugovornim i
ugovornim odnosima sa Općinom Bilje
pokušalo se izaći u susret i udovoljiti
pojedinim opravdanim zahtjevima kako bi
se olakšalo njihovo investiranje u poslovne
objekte u Zoni ( Agro-Dom, Tehnometal,
Elatio i dr..). Slijedom odluke Vijeća o
obustavi Natječaja i raspisivanju novoga
natječaja kada za to budu ispunjeni zadani
uvjeti na dnevni red 31. sjednice upućen je
prijedlog odluke o raspisivanju novoga
natječaja sa detaljnom analizom i
izvješćem o stanju Zone. Navedeni
prijedlog nije uvršten na dnevni red
predložene sjednice te nije došlo do
raspisivanja
novoga
natječaja.
U
izvještajnom razdoblju Vijeće je uz
zadršku podnošenja izvješća i odobravanja
istog udovoljilo zahtjevu poduzetnika i
investitora u Zoni AGRO-DOM koji je
tražio prijenos prava i obveza na novi
poslovni subjekt HB PRODUKT d.o.o. U
proteklom razdoblju dovršen je postupak
raskidanja suvlasništva i parcelacije
nekretnine označene kao 442/1 k.o. Bilje
na kojoj je Općina Bilje bila suvlasnik sa
Belje d.d. Završetkom navedenog postupka
raskidanja suvlasništva stvoreni su svi
preduvjeti za konačno rješavanje postupka
povrata imovine u Zoni te je konačno
rješavanje toga pitanja sasvim izgledno u
idućem izvještajnom razdoblju.
Iako su u prethodnom izvještajnom
razdoblju osigurana i odobrena Općini
Bilje sredstva u Proračunu RH za nastavak
izgradnje objekta Dom kulture u Lugu i

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

49

«Službeni glasnik»

kupnje susjedne čestice, u iznosu od
dodatnih 2.500.000,00 kuna (4.800.000,00
kuna ukupno), te su već u tom razdoblju
Vijeću podneseni prijedlozi odluka za
izvođenjem dodatnih nepredviđenih radova
na izgradnji I. faze Doma kulture u Lugu,
za otkup nekretnine koja je bila potrebna
za dovršenje projekta izgradnje i za
započinjanje II. faze izgradnje. Vijeće
navedene odluke nije prihvatilo ili je o
njima odbilo raspravljati neuvrštavanjem
istih na dnevni red sjednica na kojima su
predložene. Između ostalog nije odobrilo
provođenje pregovaračkog postupka za
nepredviđene radove (u izvještajnom
razdoblju predlagano na 25., 26., 27. i 28.
sjednici Vijeća). Također, nije odobren
predloženi otkup susjedne čestice (u
izvještajnom razdoblju predlagano na 25. i
26.
sjednici
Vijeća).
Predlagano
započinjanje postupka javne nabave za
odabir izvođača radova na izgradnji II. faze
Doma kulture u Lugu predlagan je također
na 25. i 26. sjednici Vijeća te nije usvojen.
Već u ranijem prethodnom izvještajnom
razdoblju došlo je do zaustavljanja radova i
konzerviranja
gradilišta,a
zbog
neraspisivanja postupka Javne nabave za
izgradnju II. faze radova Vlada RH je
odlučila poništiti odluku o dodjeli
financijskih sredstava u visini od
3.800.000,00
kuna
Općini
Bilje.
Povlačenjem sredstava namijenjenih u
državnom proračunu za izgradnju Doma
kulture u Lugu provedba projekta je
postala nemogućom za Općinu Bilje koja
izgradnju ne može financirati iz vlastitih
sredstava.
U izvještajnom razdoblju nastavilo
se sa obnovom sakralnih objekata na
području Općine Bilje. U izvještajnom
razdoblju dovršena je I. faza obnove
Reformirane kršćanske kalvinske crkve u
Bilju koja se sastoji od obnove krovnog
dijela tornja građevine. Obnova crkve u
Bilju dio je opsežnog programa uređenja
centra naselja Bilja CENTAR 2 i
financirana je sredstvima Ministarstva
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
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gospodarstva RH. Katoličkoj crkvi u Bilju
je do sada uplaćen iznos od 45.000,00 kuna
iz Općinskoga proračuna za radove na
unutrašnjem uređenju i opremanju crkve.
Što se tiče trgovačkih društava u
vlasništvu Općine Bilje u izvještajnom
razdoblju pokrenut je postupak likvidacije
trgovačkog društva Razvojna agencija
Općine Bilje d.o.o. sukladno odluci Vijeća
donesenoj na 30. sjednici. Završetak
postupka likvidacije očekuje se u narednim
izvještajnim
razdobljima
sukladno
zakonskoj dinamici i rokovima za
provođenje
narečenog
postupka
likvidacije.
Što se tiče trgovačkog društva
Komunalno Bilje d.o.o. u izvještajnom
razdoblju planiran je nastavak provođenja
Programa
revitalizacije
društva
Komunalno – Bilje d.o.o. koji je podijeljen
u tri faze od kojih je prva faza analize
poslovanja uspješno provedena i na
temelju njezinih rezultata i utvrđenih
potreba dislokacije i konsolidacije te
neizbježne reorganizacije izrađene i
preostale dvije faze.
Provedba druge faze programa
revitalizacije društva koja je trebala
započeti već u prethodnom razdoblju nije
započela niti u ovome, iz razloga ne
donošenja potrebnih odluka od strane
Vijeća. U izvještajnom razdoblju su pred
Vijeće (na 26., 27. i 31 sjednici) stavljeni
ponovljeni prijedlozi za provedbom druge
faze dislokacije i konsolidacije, a sklopu
toga i donošenje odluke o dodjeli čestica
društvu Komunalno – Bilje d.o.o.
darovanjem, te je predložena i izmjena
odluke kojom bi se zemljište potrebno za
provođenje Projekta revitalizacije i
dislokacije
prenijelo
u
vlasništvo
„Komunalnog Bilje“ darovanjem te se
njegova vrijednost ne bi unijela odmah u
temeljni kapital društva „Komunalno
Bilje“, već bi se u temeljni kapital unijela
ona vrijednost i imovina koja će po
završetku projekta zaista i ostati u
vlasništvu društva. Budući da predloženo
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nije usvojeno nije moguće nastaviti daljnju
provedbu Programa i njegovih faza.
Predloženo
provođenje
samofinancirajućeg komercijalnog projekta
Ribarska kuća u Kopačevu također nije
odobreno od strane Vijeća te nije
prihvaćena provedba projekta po modelu
davanja prava građenja izabranome
ponuditelju na određeni rok uz obvezu
izgradnje
projektiranoga
objekta
i
obavljanja zadane djelatnosti u tako
izgrađenome objektu.
Vijeću je također predloženo
donošenje odluke o javnoj nabavi radova
na izgradnji Dječjeg igrališta u Bilju, no
predložena odluka nije uvrštena na dnevni
red 25., 26. i 27. sjednice. Umjesto toga
Vijeće na 28. sjednici osniva povjerenstvo
sa ciljem iznalaženja nove lokacije na
kojoj bi se izgradilo Dječje igralište u
Bilju. Osnovano povjerenstvo nije donijelo
odluku do kraja ovoga izvještajnog
razdoblja te je projekt obustavljen do
donošenja iste.
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zapošljavanje u vremenu od 01.10.-31.12.
u javnim radovima u Općini Bilje bilo je
uposleno 85 osoba, čime smo aktivno
sudjelovali
na
ublažavanju
teške
materijalne situacije stanovnika Općine
Bilje.
Osim javnih radova, u suradnji sa
HZZ-om, Općina Bilje je imala u ovom
izvještajnom periodu uposlena i dva
volontera, osobe s visokom stručnom
spremom.
Nastavljeno je podupiranje i
sufinanciranje kulturnih i sportskih udruga
te drugih udruga građana, a sukladno
potrebama i interesima stanovnika Općine
Bilje za djelatnostima pojedinih udruga i
planiranim sredstvima.
Ostale aktivnosti u izvještajnom razdoblju:
-

I u ovom izvještajnom razdoblju
nastavljena je briga i skrb o predškolskom
odgoju. Sukladno propisima a u sklopu
danih mogućnosti i zatečenih uvjeta
konstantno se radilo na podizanju
standarda
u
predškolskim
ustanovama.Svim zahtjevima za smještaj
djece kako u poludnevnim tako i za
cjelodnevne programe je udovoljeno.
Kroz
sufinanciranje
projekta
Crvenog križa iz Darde „Međugeneracijska
solidarnost , pomoć u kući,“ Općina Bilje
je nastavila sufinancirati skrb o starijim
osobama i osobama u potrebi. Cilj
programa poboljšanje kvalitete življenja
osoba starije životne dobi i teže oboljelih i
invalidnih osoba te socijalno ugroženim
obiteljima. Kao svake godine podijeljeni su
božićni paketi svim socijalno ugroženim
pojedincima i obiteljima , sukladno
planiranim sredstvima.
Kroz projekt Vlade Republike
Hrvatske i Hrvatskog zavoda za

-

-

-

-

-

priprema više od 30 prijedloga
akata predloženih Vijeću na sedam
sjednica Vijeća u izvještajnom
razdoblju
donošenje akata iz nadležnosti
načelnika
osiguranje izvršenja i izvršenje
općih akata
nastavljanje projekata započetih u
prijašnjim izvještajnim razdobljima
izrada i planiranje novih projekata
koji će se staviti na usvajanje
Vijeću
upravljanje prihodima i rashodima
Općine Bilje sukladno donesenom
Proračunu za 2011.g.
rješavanje
imovinskopravnih
pitanja i ishodovanje potrebnih
dokumenata za građenje za
provođenje projekata uređenja svih
naselja na području Općine Bilje
provedba radova na izgradnji
sekundarne kanalizacijske mreže u
naselju Bilje sukladno potpisanim
ugovorima
usmjeravanje rada tijela Općine
Bilje u izvršavanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine
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-

ostali poslovi
načelnika

iz

nadležnosti

III. FINANCIJSKI DIO
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi poslovanja Općine Bilje za 2011.
godinu bez viška prihoda planirani su u
iznosu od 17.198.941,22 kn, a u periodu
01.07.2011.-31.12.2011. godine ostvareni
u iznosu 10.564.044,37 kn što čini 61 %
planiranih prihoda za 2011. godinu.
Strukturu ostvarenih prihoda poslovanja za
period 01.07.-31.12.2011. godine čine:
1. Prihodi od poreza 4.853.493,65 kn
2. Pomoći unutar opće države
3.695.337,98 kn
3. Prihodi od imovine 139.728,02 kn
4. Prihodi od administrativnih pristojbi
1.389.357,02 kn
5. Ostali prihodi

21.154,86 kn

6. Prihodi od prodaje i zakupa
polj.zemljišta
216.972,84 kn
1. Prihodi od poreza odnose se na
porez i prirez na dohodak, porez na
promet nekretnina, porez na
potrošnju i porez na tvrtku. Prihod
od poreza i prireza na dohodak kao
jedan od najznačajnijih prihoda u
općinskom proračunu naplaćen je
4.843.493,96kn
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proračuna na ime poreza na dobit
koji su poduzetnici sa područja
Općine Bilje uplatili u državni
proračun, a država ih kroz sredstva
tekućih pomoći vraća jedinicama
lokalne uprave na područjima od
posebne države skrbi, kapitalne
potpore i pomoć za el. nepogode.
3. Prihodi od imovine odnose se na
prihode od kamata na sredstva na
žiro-računu,
prihode od zateznih
kamata, prihode od zakupa
poslovnog prostora, zakupa javnih
površina, zakupa ljetnih vrtova,
prihode od stanarina općinskih
stanova, prihoda od zakupa
poljoprivrednog
zemljišta
te
prihode od spomeničke rente.
Prihodi od imovine naplaćeni su u
iznosu od 139.728,02 kn.
4. Prihodi
od
administrativnih
pristojbi odnose se na prihode
općinskih
upravnih
pristojbi,
prihodi
od
prenamjene
poljoprivrednog zemljišta, naknade
za priključak na vodovodnu mrežu,
prihode od komunalnog doprinosa,
komunalne naknade, šumskog
doprinosa te ostalih nespomenutih
prihoda.
Navedeni
prihodi
naplaćeni su u iznosu od
1.389.357,02 kn.
5. Ostali prihodi odnose se na
naplaćene vlastite prihode od strane
Hrvatskih voda za uslugu vođenja
evidencije i naplate slivno-vodne
naknade. Na poziciji ostalih
prihoda planirane su i tekuće
donacije za manifestacije na
području Općine Bilje, naplaćeno je
21.154,86 kn

2. Pomoći unutar opće države
planirani su u iznosu od
6. Prihoda od prodaje građevinskog
4.606.418,22 kn, u šestomjesečnom
zemljišta u ovom dijelu godine
razdoblju uplaćeno je 3.695.337,98
naplaćeno je 258.000,00 kn
kn. Uplaćena sredstva se odnose na
tekuće pomoći iz državnog
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7. Prihodi od prodaje poljoprivrednog
zemljišta 216.972,84 kn

Broj 6
održavanja, usluge promidžbe i
informiranja, komunalne usluge,
zakupnine i najamnine, veterinarske
usluge, računalne i ostale usluge.

RASHODI POSLOVANJA
Rashodi poslovanja Općine Bilje za
razdoblje 01.07.2011.-31.12.2011. godine
ostvareni su u iznosu od 7.460.735,62 kn
što čini 43 % planiranih rashoda za 2011.
godinu.
Strukturu ostvarenih rashoda za period
01.07.-31.12.2011. godine čine:
1. Rashodi za zaposlene 1.916.274,24 kn
2. Materijalni rashodi

2.354.891,39 kn

3. Financijski rashodi

41.207,27 kn

4. Subvencije

421.361,14 kn

5. Pomoći unutar opće držav 22.000,00 kn
6. Naknade građanima i kućanstvima
79.777,73 kn
7. Ostali rashodi
(donacije )
2.029.207,62.kn od toga 823.982,78 kn
pomoć za elementarnu nepogodu
8. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine
596.016,23 kn
1. Rashodi za zaposlene odnose se na
plaće
djelatnika
Jedinstvenog
upravnog odjela i Dječjeg vrtića
Grlica u Bilju i djelatnike uposlene u
Javnim radovima
2. Materijalni rashodi odnose se na
službena putovanja, naknade za
prijevoz na posao i s posla, nabavu
uredskog
materijala,
potrošnju
energije, materijal za tekuće i
investicijsko
održavanje,
sitan
inventar, usluge telefona i telefaxa,
usluge tekućeg i investicijskog

3. Financijski rashodi odnose se na
troškove usluga platnog prometa i
trošak ovrha
4. Subvencije
se
odnose
na
subvencionirane
kamate
poduzetnicima i poljoprivrednicima u
sklopu programa Poduzetnik 2 i na
subvencije Komunalnom Bilje d.o.o.
za odvoz fekala i troškova prijevoza
učenika
i
studenata
prema
sklopljenom
ugovoru
sa
prijevozničkom tvrtkom, te Razvojne
agencije općine Bilje
5. Naknade građanima i kućanstvima
odnose se na subvencije troškova
stanovanja, prigodne jednokratne
pomoći građanima i kućanstvima,
stipendije i pomoći za opremu
novorođenčadi sa područja Općine
Bilje. Od 01.07.2011. isplaćeno je
pomoći za opremu 24.000,00 kn za
24 -vero novorođenčadi po 1.000,00
kn za,
te 22.000,00
kn za
sufinanciranje Programa Crvenog
križa „POMOĆ U KUĆI „.
6. Ostali rashodi odnose se na donacije
humanitarnim udrugama, vjerskim
zajednicama, udrugama građana,
športskim
udrugama,
kulturnim
udrugama, DVD-ovima sa područja
Općine Bilje te kapitalne pomoći
Komunalnom Bilje d.o.o. za sustav
odvodnje Južna Baranja.
7. Rashodi za nabavu kapitalne imovine
odnose se na troškove ulaganja u
projekte Općine Bilje. Ulaganja su
izvršena na projektima:
- kružni tok

36.900,00 kn
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- Gospodarska zona

43.345,20 kn

- projekt Centar I-Bilje

23.677,50 kn

- Poduzetnička zona

140.662,76 kn

- Dom kulture u Lugu

260.577,65 kn

- Otkup nekretnina Vardarac 80.404,02 kn
- komunikacijska oprema

3.598,00 kn

- ostala oprema (kontejneri) 6.851,10 kn

IV. ZAKLJUČAK
Kao i u prethodnom izvještajnom
razdoblju u razmatranom razdoblju
pokrenuto je rješavanje ili je riješen niz
problema prisutnih u Općini Bilje duži
vremenski period, a koji radi svoje težine i
kompleksnosti zahtijevaju sveobuhvatno i
učinkovito poduzimanje koordiniranih
akcija širih razmjera.
Na žalost, promatrajući cijelu proteklu
godinu, konstatiram kako je Općina Bilje,
zbog uskih stranačkih ili osobnih interesa,
koji su se provodili putem Općinskoga
vijeća Općine Bilje, pretrpjela strašne
financijske, ali i druge gubitke.
Preuzimajući većinu i vlast u Općinskom
vijeću HDSSB, DZMH i SDP najavljivali
su „veliki pozitivan zaokret u Općini
Bilje“, no vrijeme je već pokazalo
rezultate, na žalost, negativne. Nova
koalicija nije predložila izradu niti jednog
novog projekta, niti je odobrila provođenje
bilo kojeg spremnog projekta. Dapače, sve
su razvojne aktivnosti zaustavljene.
Politika zaustavljanja svih projekata i
svakog napretka Općine Bilje je vidljiva iz
posve ispolitiziranog projekta Doma
kulture u Lugu, zbog čega je Općina Bilje
izgubila sredstva u iznosu od 3.800.000,00
kuna. Pri prvoj pojavi vantroškovničkih
radova Općinsko vijeće je, naravno, ne
konzultirajući struku, već paušalno i
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politikantski, projekt okarakteriziralo kao
djelo sumnjivih kriminalnih radnji, u
razmatranom razdoblju je krim policija već
izvršila nadzor nad realizacijom projekta,
nije pronađeno ništa sporno, no i dalje se
aktualizira ista priča, kojom se zapravo
prikriva politička odluka zaustavljanja
izgradnje Doma kulture u Lugu do
parlamentarnih izbora u prosincu.
Općina Bilje u protekloj godini nije u
naselju Bilje napravila niti dječje igralište,
koje se odgađalo kroz sjednice vijeća.
VMO Bilje je predložilo lokaciju za
izgradnju
igrališta,
no
vijećnici
Općinskoga vijeća nisu cijelu godinu
donijeli odluku o raspisivanju javne
nabave, tvrdeći kako im se ne sviđa
predložena lokacija. Zdrav razum jasno
govori da se u izuzetno kratkom roku, od
nekoliko dana, u tom slučaju, mogla iznaći
i druga čestica za izgradnju dječjeg
igrališta u Bilju, no to se nije dogodilo,
unatoč i peticiji koju su stanovnici naselja
Bilje potpisivali prema vijećnicima
Općinskoga vijeća. Na kraju je u studenom
donešena odluka o osnivanju povjerenstva
Općinskoga vijeća koje niti danas, pet
mjeseci poslije, nije iznašlo i predložilo
„adekvatnu lokaciju“.
Poslovna Zona „Sjever“ Bilje je završena, i
iako su svi izvršeni radovi u prošloj godini
i plaćeni, i to u iznosu od preko
2.900.000,00 kuna, natječaj za prodaju
zone je obustavljen, što je također rezultat
čistog
politikantstva.
Poduzetnici,
investitori u Poslovnoj zoni, morali su
čekati na odluku Općinskoga vijeća o
svojim zahtjevima više od šest mjeseci,
dok se Općinsko vijeće nekoliko mjeseci
bavilo
isključivo
smjenom
bivšeg
predsjednika Općinskoga vijeća, zbog čega
je Općina Bilje u svijetu poduzetništva
postala prepoznatljiva kao sinonim
nesigurnog poslovanja, te kao takva
prestala biti atraktivna investitorima. Šteta
prouzročena ovakvim postupanjima nije
samo financijska.
Iako je prva faza konsolidacije društva
„Komunalno-Bilje“
uspješno završena,
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druga faza je također zaustavljena, te se ne
nazire nastavak projekta, također zbog
nedostatka političke volje.
Razvojna agencija Općine Bilje je
zatvorena, a predsjednik Općinskoga vijeća
je u nekoliko javnih istupa rekao da je
glavni razlog tomu „jer je Razvojna
agencija potrošila silne milijune“, što je
naravno, neistina, a što je vidljivo iz svih
službenih financijskih izvješća.
O realizaciji projekta „Ribarska kuća“ u
ovom se razdoblju nije niti raspravljalo.
U narednom periodu unatoč svim
nastojanjima da se mnogi projekti obustave
ili uspori njihova realizacija nastavit će se
započete aktivnosti koje su prepoznate i
prihvaćene kroz moj izborni program, a
koje sam ugradila i u svoje djelovanje
tokom prijašnjih razdoblja, sve u cilju
dobrobiti svih stanovnika Općine Bilje.
Iz ovoga je izvješća razvidno da je
Općinsko vijeće odbilo većinu mojih
prijedloga, pa čak i one koje je po zakonu
ili ugovornim odnosima bilo dužno
donijeti, no nastaloj šteti će se moći
govoriti i u slijedećim izvještajnim
razdobljima.
Na ovako kompleksnim i zahtjevnim
poslovima i zadatcima potrebita je suradnja
i potpora svih snaga koje žele razvoj
Općine od općeg interesa, stoga još jednom
otvoreno pozivam na suradnju.
Zahvaljujem
na
suradnji.
S poštovanjem!

dosadašnjoj

Klasa:013-03/09-01/1
Urbroj:2100/09-12- 28
U Bilju, 23. ožujka 2012.godine.
Načelnica
Ružica Bilkić, oec.

Broj 6

22.
Temeljem članka 31. Statuta
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine
Bilje broj 05/09, 4/11, 6/11 i 5/12.)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 36.
sjednici održanoj dana 06. lipnja 2012.
donijelo je
ODLUKU O
RASPOREĐIVANJU REZULTATA
POSLOVANJA 2011. GODINE
Članak 1.
Višak prihoda poslovanja iz 2011. godine
raspoređuje se za rashode nabave
nefinancijske imovine u 2012. godini.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom
glasniku Općine Bilje.
Klasa: 400-08/10-01/1
Urbroj: 2100/02-12- 82
Bilje, 06.06.2012.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************
23.
Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje Statuta Općine Bilje
("Službeni glasnik Općine Bilje" broj 5/09,
4/11 – I. statutarna odluka o izmjeni i
dopuni Statuta Općine Bilje, 5/12 – II.
statutarna odluka o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Bilje)Općinsko vijeće
Općine Bilje, na svojoj 36. sjednici
održanoj dana 06.06.2012. godine, donosi

**********************************
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ZAKLJUČAK
povodom Izvješća i Zapisnika sa obilaska
trase po Projektu „Regionalni sustav
odvodnje „Južna Baranja“, podprojekt
sustav odvodnje za naselje Bilje
I.
Povodom Izvješća i Zapisnika sa
obilaska trase po Projektu „Regionalni
sustav
odvodnje
„Južna
Baranja“,
podprojekt sustav odvodnje za naselje Bilje
Općinsko vijeće Općine Bilje izražava
duboko
nezadovoljstvo
načinom,
rokovima,
vođenjem,
nadzorom
i
koordinacijom
kod
implementacije
Projekta.
Naselje Bilje u cijelosti je
blokirano i opasno po život uslijed
nekvalitetnog, neodgovarajućeg i krajnje
nemarnog izvođenja radova Projekta,
stalnih popravaka nekvalitetno izvedenih
radova, potpuno uništenim i propalim
prometnicama i nogostupima u cijelom
naselju Bilje. Nedopustivo je i krajnje
nestručno vođenje, nadzor te koordinacija
Projekta sa predstavljenim katastrofalnim
rezultatima. Ovakvo stanje zahtjeva hitnu,
odgovarajuću i kvalitetnu sanaciju i
dovršetak
radova
te
utvrđivanje
odgovornosti odgovornih osoba za
nastanak ukupnih propusta i nastalih šteta.

II.
Nalaže se VODOOPSKRBI d.o.o. i
KOMUNALNOM-BILJE d.o.o. da hitno
dostave detaljno izvješće o vođenju,
nadzoru, koordinaciji izvođenju radova po
Projektu „Regionalni sustav odvodnje
„Južna Baranja“, podprojekt sustav
odvodnje za naselje Bilje, sa jasno
definiranim ovlaštenjima, nadležnostima i
odgovornostima za poduzete poslove u
ovom Projektu, dokumentima i aktima
kojima su utvrđena i točno razgraničena
ovlaštenjima i odgovornosti u Projektu,
mogućim propustima, pogreškama i
prekoračenjima ovlasti, te usklađenost

Broj 6

poduzetih aktivnosti sa sklopljenim
ugovorima, sporazumima i drugim aktima
vezano uz implementaciju Projekta.
Posebni dio traženog izvješća treba
sadržavati prikaz ugovorenih, odnosno
dogovorenih obveza i aktivnosti, prikaz i
osnovu eventualnih prethodnih odobrenja
po drugima ovlaštenim osobama te
detaljno izvršenje sa načinom, dinamikom,
odgovornostima i realnim prikazom
izvršenja,
preostalim
neizvršenim
poslovima i aktivnostima po nositeljima,
mogućim produženjima, uvećanjima i
nužnim izmjenama Projekta. Za svaku
fazu projekta potrebno je jasno imenovati
odgovorne osobe, osobe za koordinaciju i
druge uključene osobe, razloge zastoja,
neizvršenja odnosno neodgovarajućeg
izvršenja svih dijelova Projekta.
U cilju što kvalitetnijeg i
sadržajnog sastavljanja traženog izvješća,
potrebno je uspostaviti sustav zaprimanja
pritužbi stanovnika naselja Bilje i drugih
predstavki zainteresiranih osoba vezano uz
implementaciju Projekta.
III.
O utvrđenom stanju Općinsko
vijeće Općine Bilje upoznat će tijela
ovlaštena za nadzor nad provođenjem
Projekta na svim razinama i zatražit će
hitno poduzimanje odgovarajućih mjera
radi otklanjanja nastalog nedopustivog
stanja naselja Bilje te preispitivanje
dosadašnjih
odluka
i
modela
implementacije Projekta, jer postojeći ne
samo da nije odgovarajući, već ima krajnje
devastirajuće i neprihvatljive posljedice na
ukupan život lokalne zajednice.
IV.
Ova Odluka objavit će se u
«Službenom glasniku» Općine Bilje i stupa
na snagu danom objave.
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KLASA: 361-01/05-01/1
URBROJ: 2100/02-12-42
Bilje, 06.06.2012.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************
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25.
Temeljem članka 31. Statuta
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine
Bilje broj 05/09, 4/11, 6/11 i 5/12.)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 36.
sjednici održanoj dana 06. lipnja 2012.
donijelo je

24.
Temeljem članka 31. Statuta
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine
Bilje broj 05/09, 4/11, 6/11 i 5/12.)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 36.
sjednici održanoj dana 06. lipnja 2012.
donijelo je
ODLUKU
o opozivu i imenovanju člana Odbora za
poljoprivredu
I.
KATARINA DEGMEČIĆ, iz Bilja,
razrješava se članstva u Odboru za
poljoprivredu Općinskog vijeća Općine
Bilje, u koji je imenovana Odlukom o
opozivi i imenovanju predsjednika i
članova radnih tijela (Klasa:023-01/0901/1, Urbroj: 2100/02-11-28, od 05.12.
2011.g.).
II.
IVO BILANDŽIJA, iz Bilja imenuje se
članom Odbora za poljoprivredu, umjesto
razriješene Katarine Degmečić.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Bilje .
Klasa:023-01/09-01/1
Urbroj: 2100/02- 12- 31
Bilje, 06.06.2012.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda

I.
KATARINA DEGMEČIĆ, iz Bilja,
razrješava se članstva u Povjerenstvu za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Općinskog vijeća Općine Bilje, u koji je
imenovana Odlukom o opozivi i
imenovanju predsjednika i članova
povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda (Klasa:023-01/0901/1, Urbroj: 2100/02-11-29, od 05.12.
2011.g.).
II.
EDEN HRVOJEVIĆ, iz Bilja imenuje se
članom Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda umjesto razriješene
Katarine Degmečić.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Bilje .
Klasa:023-01/09-01/1
Urbroj: 2100/02- 12- 32
Bilje, 06.06.2012.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************
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26.

27.

Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje («Službeni glasnik» broj
05/09, 4/11, 6/11 i 5/12.),Općinsko vijeće
Općine Bilje, na svojoj 36. sjednici
održanoj dana 06.06.2012. godine, donosi

Temeljem članka 437. stavak 1.
Zakona o trgovačkim društvima („Narodne
novine“ broj: 111/93, 34/99, 52/00, i
118/03.,107/07 i 146/08 i 137/09.), članka
15. Zakona o sprječavanju sukoba interesa
(Narodne novine , broj : 26/11 i 12/12) te
članka 31. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj :5/09, 4/11 – I.
statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Bilje , 6/11 i 5/12 – II
statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Bilje) Općinsko vijeće
Općine Bilje, na svojoj 36. sjednici
održanoj dana 06.06.2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća načelnice povodom
Zaključka Općinskog vijeća o davanju
suglasnosti na Sporazum o preuzimanju
prava i obveza između BZ AGRO-DOM i
HB PRODUKT d.o.o., klasa:944-01/0801/2, urbroj:2100/02-11-151, od dana 06.
listopada 2011.g.
I.
Usvaja se Izvješće načelnice povodom
Zaključka Općinskog vijeća o davanju
suglasnosti na Sporazum o preuzimanju
prava i obveza između BZ AGRO –DOM i
HB PRDUKT d.o.o.

ODLUKU
o utvrđivanju prijedloga te opozivu i
imenovanju članova nadzornog odbora
trgovačkog društva Komunalno-Bilje
d.o.o.
Članak 1.

II.
Nalaže se načelnici Općine Bilje
provođenje Zaključka Općinskog vijeća o
davanju suglasnosti na Sporazum o
preuzimanju prava i obveza između BZ
AGRO –DOM i HB PRDUKT d.o.o.
Klasa: 944-01/08-01/2, Ur.broj:2100/0211-151, od dana 06. listopada 2011.g.

Utvrđuje se prijedlog opoziva članova
Nadzornog odbora trgovačkog društva
Komunalno-Bilje d.o.o., tako da se
opozovu i razriješe:

III.
Ovaj Zaključak objavit će se
«Službenom glasniku» Općine Bilje.

ATILA KEREKEŠ iz Luga, Š. Petefija
201, OIB:98676173706
- zamjenik predsjednika
nadzornog odbora

u

KLASA: 944-01/08-01/2
URBROJ:2100/02-12Bilje, 06.06.2012.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************

SAŠA BUŽBAHER iz Vardarca , Š.
Petefija155, OIB:49915641757
- predsjednik nadzornog odbora

SNJEŽANA JAGIĆ iz Bilja, T. Ujevića
20, OIB :34316014555
- član nadzornog odbora
VATROSLAV ŠKRNJUG, iz Bilja, Blatna
19, OIB: 27255619434
- član nadzornog odbora
članstva u Nadzornom odboru TD
Komunalno – Bilje d.o.o.
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Članak 2.
Opozivaju se članovi Nadzornog odbora
trgovačkog društva Komunalno- Bilje
društva s ograničenom odgovornošću za
komunalne poslove (TD Komunalno- Bilje
d.o.o.) po prijedlogu iz članka 1. Ove
odluke.
Članak 3.
Utvrđuje se prijedlog imenovanja članova
Nadzornog odbora TD Komunalno-Bilje
d.o.o. tako da se sukladno Društvenom
ugovoru, na daljnji period od 4 godine
imenuju:
1. GABOR VARGA iz Bilja,
K.Zvonimira 9b.,
OIB:12685145266
2. JOSIP SARKA iz Bilja, V.
Lisinskog 15, OIB: 533509023831
3. JOSIP TURALIJA iz Bilja, E.
Savojskog 1., OIB: 65128633792
4. NIKOLA DOMAZET iz Bilja, B.
Sokak 8., OIB:86429495754
za članove u Nadzornom odboru TD
Komunalno-Bilje d.o.o..

Broj 6
Članak 6.

Zadužuje se i ovlašćuje IGOR RUŽIČKA
iz Bilja, Vukovarska 39.,
OIB:65261753947 da u svojstvu
predstavnika skupštine TD KomunalnoBilje d.o.o.daje očitovanja i poduzima
druge mjere za provedbu odluka vezanih
uz Komunalno-Bilje d.o.o.te daje upute
zakonskom zastupniku osnivača.
Članak 7.
Ova odluka objaviti će se u „Službenom
glasniku“ općine Bilje te provesti u
sudskom registru trgovačkog suda u
Osijeku.
Klasa:363-02/05-01/5
Urbroj: 2100/02-12- 90
Bilje, 06.06.2012.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO CICKAJ ,v.r.
**********************************
**********************************

AKTI NAČELNICE :
---------------------------------------------------------

Članak 4.
6.
Imenuju se članovi Nadzornog odbora TD
Komunalno-Bilje d.o.o. po prijedlogu iz
članka 3. ove odluke, sukladno
Društvenom ugovoru na daljnji period od 4
godine.
Članak 5.
Predlaže se novoimenovanim članovima
Nadzornog odbora TD Komunalno-Bilje
d.o.o. da iz reda svojih članova za
predsjednika izaberu GABORA VARGU ,
a za zamjenika JOSIPA SARKU.

Temeljem članka 8. stavka 2. i
članka 12. stavka 3. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“ broj: 92/10.),
točke 3., 4., 22., 33., 34. i 36. Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2012. godini („Narodne
novine“ broj: 43/12.) i temeljem članka
49.Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/09.) po
prijedlogu Stožera zaštite i spašavanja
načelnica Općine Bilje dana 21. svibnja
2012. godine donijela je:
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ZAKLJUČAK

Članak 1.

I.
Donosi se Plan operativne provedbe
PROGRAMA aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku na
području Općine Bilje u 2012. godini.

Ovim se Planom razrađuje način
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog
prostora, građevina, dijelova građevina i
površina za koje prijeti povećana opasnost
za nastanak ili širenje požara (u daljnjem
tekstu: Plan), u danima kada je proglašen
visok ili vrlo visok stupanj opasnosti za
nastanak požara za vremensko razdoblje od
01. lipnja do 31. listopada 2012. godine.

II.
Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za područje
Općine Bilje u 2012. godini prilaže se
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, i biti će objavljen u
„Službenom glasniku Općine Bilje“.
KLASA: 214-02/12-01/1
URBROJ: 2100/02-12-8
Bilje, 21. svibanj 2012. god.
NAČELNICA
Ružica Bilkić,oec. v.r.
*********************************
7.
Temeljem članka 4. stavka 2. i
članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“ broj: 92/10.),
točke 4. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2012.
godini („Narodne novine“ broj: 43/12.) i
članka 49. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj:05/09.),
načelnica Općine Bilje donosi:
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog
prostora i građevina za koje prijeti
povećana opasnost nastanka i širenja
požara

Članak 2.
Građevine, dijelovi građevine,
šumske površine i drugi prostori za koje
prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara razvrstani su u kategorije
ugroženosti i navedeni u Procjeni
ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Bilje.
Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u
smislu članka 1. ovoga Plana provode
DVD Bilje kao nositelj, DVD Vardarac,
DVD Kopačevo i DVD Lug u suradnji sa
lovačkim i ribolovnim društvima. Službe
zaštite u pravnim osobama koje djeluju na
prostoru Općine Bilje i to: Javna ustanova
„Park prirode Kopački rit“ i Hrvatske
šume, šumarija „Tikveš“ i šumarija
„Darda“.
Članak 4.
Radi provedbe mjera iz članka 1.
ovoga Plana Dobrovoljna vatrogasna
društva Općine Bilje u predžetvenom i
žetvenom periodu i u danima visokog ili
vrlo visokog stupnja opasnosti od nastanka
ili širenja požara organiziraju stalno
dežurstvo koje je pokriveno 24 sata.
U vremenskom periodu od 07,0022,00 sata tri vatrogasca.
U vremenskom periodu od 22,0007,00 sata jedan vatrogasac.
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U vrijeme stalnog dežurstva
Dobrovoljna vatrogasna društva provode
ophodnju.
Za uspostavljanje zapovjednog
mjesta određuje se Vatrogasni dom u Bilju,
Hrvatskih branitelja 5. Isti će se koristiti i
kao središnje mjesto vođenja redovitih
aktivnosti prema Planu operativne
provedbe Programa.
Članak 5.
Način uporabe vozila DVD-a i
aktivnost vatrogasaca u ophodnji moraju
zadovoljiti to da dva operativna vatrogasca
opremljena za intervencije, to jest za
početno gašenje požara i moraju biti
opremljeni sa sustavima veze što je
navedeno u Planu operativne provedbe
PROGRAMA aktivnosti u provedbi od
posebnih mjera zaštite od požara za
područje Općine Bilje u 2012. godini.

Broj 6

Članak 8.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.
KLASA: 214-02/12-01/1
URBROJ: 2100/02-12-9
Bilje, 28. svibanj 2012. god.
NAČELNICA
Ružica Bilkić,oec. v.r.
*********************************
*********************************

Članak 6.
Raspoložive snage motrilačkodojavne službe obilazit će poljoprivredne,
šumske i druge ugrožene površine i
građevine, te prema potrebi izvršiti
početno gašenje požara i izvršiti dojavu
požara dežurnome
u DVD-u Bilje i
zatražiti podizanje postrojbe DVD-a, a
prema procjeni na terenu i JPVP Osijek i
JPVP Beli Manastir kada je požarište
srednjih ili većih razmjera.
Vatrogasne ekipe u intervenciji
vršit će popunu vodom iz hidrantske
mreže, cisterni ili otvorenih izvora vode
(kanala ili jezera)
Informiraju se DUZS, MUP i
županijski vatrogasni zapovjednik.
Članak 7.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim
Planom osigurana su sredstva u proračunu
Općine Bilje za 2012. godinu.
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