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Prihvaća se ponuda Danija Varge iz Bilja ,
Blatna 18, Bilje za otkup dijela zemljišta
označenog kao kč.br. 1182 i 1183 u K.o.
Bilje, po ponuđenoj cijeni od 575.000,00
kn (petstosedamdesetpettisućakuna).
II.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da sklopi
kupoprodajni ugovor za zemljište iz točke
I. i izvrši isplatu kupovne cijene po
ugovoru i od prodavatelja zahtjeva izjavu o
izvršenoj isplatiti, tabularnu izjavu za upis
predmetnog zemljišta u zemljišne knjige,
te plati porezne i druge obveze vezane za
ugovor i zatraži upis u zemljišne knjige .
III.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom
glasniku» Općine Bilje i stupa na snagu
danom objave.

KLASA: 945-01/17-01/1
URBROJ: 2100/02-1-17-3
Bilje, 14. ožujka 2017.god.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BILJE
IGOR RUŽIČKA , mag.iur.v.r.
**********************************
19.
Na temelju članka 20. stavka 1.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(Narodne novine, broj: 94/13) i članka 34.
Statuta Općine Bilje ( “Službeni glasnik”
Općine Bilje, broj 5/13 i 4/14), Općinsko
vijeće Općine Bilje na 29. sjednici, dana
14. ožujka 2017.g. usvojilo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU
OPĆINE BILJE U 2016. GODINI

_______________Broj 2

Obveza izrade Plana gospodarenja
otpadom za općinu bila je određena
člankom 11. Zakona o otpadu (NN 178/04,
111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), prema
kojem Plan donosi Općinsko vijeće za
razdoblje od osam godina.
Plan gospodarenja otpadom u općini
Bilje za razdoblje 2008.-2015. Općinsko
vijeće usvojilo je na 18. sjednici 06. ožujka
2008. godine. Objavljen je u Službenom
glasniku br. 1/08.
Sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13) rok za
dostavu Izvješća o izvršenju Plana
nadležnim institucijama je 31. ožujka.
Istim Zakonom je skraćen i vremenski
period za koji se donosi Plan gospodarenja
otpadom sa osam na šest godina.
Zakonom o održivom gospodarenju
otpadom (NN 94/13), člankom 174.
određeno je da Planovi koji su doneseni do
stupanja na snagu ovog Zakona ostaju na
snazi do isteka roka na koji su doneseni u
dijelu u kojem nisu u suprotnosti s
odredbama ovoga Zakona i Plana.
Kako istekom važenja predmetnog
Plana nije donesen novi Plan gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske, Općina Bilje
nije bila u mogućnosti izraditi novi Plan
gospodarenja otpadom te je Općinsko
vijeće Općine Bilje na svojoj 24. sjednici
održanoj 18.04.2016. godine donijelo
Odluku o produženju važenja Plana
gospodarenja otpadom u općini Bilje za
razdoblje 2008-2015. (Klasa: 351-01/0701/2; Urbroj: 2100/02-01-16-121) kojom je
produženo važenje Plana do donošenja
novog Plana.

1. Sakupljanje komunalnog otpada
➢ Komunalni otpad na području Općine
Bilje temeljem koncesije sakuplja i
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odvozi poduzeće Baranjska čistoća
d.o.o. za održavanje čistoće i
odlaganje komunalnog otpada, Ulica
Republike 11, Beli Manastir.
Odvoz mješovitog komunalnog otpada
iz domaćinstva i privrede obavlja se
jedanput tjedno. Otpad se skuplja i
iznosi u kantama od 120 l, te se odvozi
i zbrinjava na „Gradskom odlagalištu“
komunalnog otpada Beli Manastir,
smještenom na k.č.br. 3058, 3059,
3053/2, 3459, 3373, 3060/2 i 3060/1 u
k.o. Beli Manastir, gdje je predviđena,
nakon izgradnje regionalnog centra,
pretovarna stanica.
Izgrađena je nova kaseta u sklopu
proširenja odlagališta i početak
odlaganja komunalnog otpada na istu
započeo je sredinom 2015. godine.
Odlagalištem upravlja „Baranjska
čistoća“ d.o.o. na temelju Dozvole
koja važi do 2017. godine.
Način obračuna troškova skupljanja i
odlaganja komunalnog otpada je
volumen posude (120 l).
Odvoz glomaznog otpada organizira se
preko „Baranjske čistoće“ d.o.o.,
odnosno korisnicima se dostavljaju
kuponi za odvoz glomaznog otpada sa
kućnog praga.
Organiziranim skupljanjem otpada iz
domaćinstva obuhvaćeno je 100 %
stanovništva općine Bilje, odnosno
1780 kućanstava.
Ukupna godišnja količina komunalnog
otpada koja je sakupljena na području
Općine Bilje i deponirana na
„Gradskom odlagalištu“ Beli Manastir
tijekom 2016. godine iznosi 1.207,04
tone miješanog komunalnog otpada.
Zbrinjavanje biorazgradivog otpada
omogućeno je u kućanstvima
osiguravanjem i podjelom kompostera.

2. Mjere odvojenog skupljanja otpada

_______________Broj 2

2.1. U naseljima općine Bilje ukupno je
postavljeno 9 reciklažnih otoka:
▪ 4 u naselju Bilje
▪ 2 u naselju Lug
▪ 1 u naselju Vardarac
▪ 1 u naselju Kopačevo
▪ 1 u naselju Kozjak
Svaki reciklažni otok sadrži:
▪ 1 spremnik za odvojeno
sakupljanje starog papira (volumen
2m3),
▪ 1 spremnik za ambalažno staklo
(volumen 2m3),
▪ 1 spremnik za PET ambalažu
(volumen 2m3),
▪ 1 spremnik za metalnu ambalažu
(volumen 2m3) i
▪ 1 spremnik za stare baterije
volumena 20 l.
Putem reciklažnih otoka tijekom 2016.
godine odvojeno je skupljeno:
➢ 2,67 tona otpadnog papira
➢ 8,40 tona ambalažnog stakla
➢ 1,18 tone PET-a i
➢ 0,93 tona metalne ambalaže
Uslugu pražnjenja spremnika obavlja
tvrtka DS Smith (Unijapapir), Osijek, J.J.
Strossmayera 345a, s kojom je općina
Bilje potpisala Ugovor o međusobnoj
suradnji u skupljanju neopasnog otpada. U
2016. godini za pražnjenje spremnika
utrošeno je 3.597,19 kn iz proračuna
općine Bilje.
2.2. Sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom, od 2014. godini
uveden je redoviti odvoz razvrstanog
otpada iz kućanstava, u 2016. godini 12
puta godišnje vršio se odvoz otpadne
ambalaže od papira i kartona, papira,
ambalaže o plastike i plastike, te 3 puta
godišnje otpadne ambalaže od stakla,
stakla i metalne ambalaže.
Prikupljanje razvrstanog otpada iz
kućanstava u Općini Bilje vrši „Baranjska

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

115

«Službeni glasnik»

čistoća“ d.o.o. te isti predaje ovlaštenim
oporabiteljima.
U 2016. godini u Općini Bilje iz
domaćinstava prikupljeno je:
➢ 32,86 tona otpadnog papira
➢ 10,11 tona ambalaže od papira i
kartona
➢ 10,06 tona ambalaže od plastike
➢ 30,52 tona plastike
➢ 0,57 tona ambalaže od stakla
➢ 4,75 tona stakla i
➢ 0,66 tona metalne ambalaže
Prikupljeni otpad predan je na oporavak:
otpadni papir i karton – „DS Smith
Unijapapir“ Osijek, plastika – „DS Smith
Unijapapir“ Osijek i „Eko flor“ Osijek,
staklo – „DS Smith Unijapapir“ Osijek i
metal – „Oksid“ Darda i „Lava“ Beli
Manastir.
2.3. Dva puta godišnje (u proljeće i jesen)
organizira se odvoz glomaznog otpada
putem tvrtke Baranjska čistoća d.o.o.
2.4. Tijekom 2016. godine poslove
prikupljanja i zbrinjavanja lešina prema
potrebi obavljala je tvrtka Agroproteinka
d.d., zbrinjavanje se odvijalo prema
stvarnim potrebama i na isto je utrošeno
684,30 kuna..
3. Sanacija i zatvaranje „divljih“
odlagališta otpada
Tijekom 2016. godine provođene su
kontrole onečišćenja tla otpadom i
utvrđivanje nastalih onečišćenja, čišćenje
je provedeno u okviru redovnog poslovanja
tvrtke Komunalno – Bilje d.o.o. kojoj su
povjereni komunalni poslovi na području
Općine Bilje.
U 2016. godini proveden je postupak
uklanjanja nepropisno odbačenog otpada
na privatnom vlasništvu, i to 18m3
miješanog komunalnog otpada, težine 0,6
tona, koje je uklonjeno putem treće osobe a
na račun vlasnika.
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4. Utrošena financijska sredstva u 2015.
godini
➢ Za sanaciju divljih odlagališta otpada
Općina Bilje utrošila je 2.659,27 kn
tijekom 2016. godine iz općinskog
proračuna. Sredstva su utrošena za
čišćenje onečišćenog okoliša i
zbrinjavanje otpada nastalog
nelegalnim odlaganjem. Radove
sanacije obavilo je Trgovačko
poduzeće Komunalno-Bilje d.o.o. iz
Bilja.
➢ Za prikupljanje i zbrinjavanje lešina
684,30 kn
➢ Za gospodarenje otpadom Općina Bilje
utrošila je:
▪ 3.597,19 kn za trošak pražnjenja
spremnika u sklopu reciklažnih otoka
(usluge izvršene od strane DS Smith
(Unijapapir))
▪ 21.210,20 kn za trošak pražnjenja
kontejnera (volumena 5m3) iz naselja
Tikveš, Zlatna Greda i Bilje (usluge
izvršene od strane Komunalnog –
Bilje d.o.o.).
Ovo Izvješće biti će objavljeno u
Službenom glasniku Općine Bilje .
Klasa: 351-01/10-01/1
Urbroj: 2100/02-01-17-36
Bilje, 14. ožujka 2017.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BILJE
IGOR RUŽIČKA , mag.iur.v.r.
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