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1.
Temeljem članka 66. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave i jedinica lokalne uprave i
samouprave ("Narodne novine" broj 90/92, 69/95,
59/96 i ispr. 63/96), te članka 18. Statuta Općine
Bilje ("Službeni glasnik" broj 1/98) Općinsko vijeće
Općine Bilje je na svojoj sjednici održanoj 08.
ožujka 2001. godine, donijelo
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika
Općinskog vijeća Općine Bilje

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine
Bilje bira se Jozo Šimić.
Klasa: 021-05/01-01/01
Urbroj: 2100/02-01-01-01
Bilje, 08. ožujka 2001.
Predsjedavajući
Općinskog vijeća:
Jozo Šimić, .v.r.
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Ova Odluka bit će objavljen u "Županijskom
glasniku".

2.
Temeljem članka 66. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave i jedinica lokalne uprave i
samouprave ("Narodne novine" broj 90/92, 69/95,
59/96 i ispr. 63/96), te članka 33. Statuta Općine
Bilje ("Službeni glasnik" broj 1/98) Općinsko vijeće
Općine Bilje je na svojoj sjednici održanoj 08.
ožujka 2001. godine, donijelo

Klasa: 013-02/01-01/01
Urbroj: 2100/02-01-01-01
Bilje, 08. ožujka 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jozo Šimić, v.r.
______

R J E Š E NJ E
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Bilje
Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine
Bilje, izabrani su Franjo Kluiser i Anica Karakaš.
Klasa: 021-05/01-01/02
Urbroj: 2100/02-01-01-01
Bilje, 08. ožujka 2001.

4.
Na temelju članka 18. Zakona o grobljima
(“Narodne novine” br. 19/98) i članka 17. Statuta
Općine Bilje (“Službeni glasnik Općine Bilje 1/98”)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 16. sjednici
održanoj 08. ožujka 2001.godine, donosi
ODLUKU
o grobljima

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jozo Šimić, .v.r.
I. OPĆE ODREDBE
______
Članak 1.
3.
Temeljem članka 17. Statuta Općine Bilje i
članka 8. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Bilje (“Službeni glasnik” Općine Bilje broj 1/98.),
Općinsko vijeće Općine Bilje na sjednici održanoj
dana 08. ožujka 2001. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju početka mandata vijećnika

I.
Općinsko vijeće prihvaća Izviješće Mandatne
komisije Općinskog vijeća Općine Bilje od 08.
ožujka 2001. godine.
II.
Općinsko vijeće utvrđuje da umjesto Josipa
Forjana dužnost vijećnika počinje obavljati Zvonko
Škrnjug.
III.

Ovom se odlukom uređuju mjerila i način
dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na
korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod
dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade za korištenje, vremenski razmaci ukopa
u popunjena grobna mjesta i način ukopa
nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanja
otpada s groblja te uvjeti upravljanja grobljem.
Članak 2.
Groblja na području Općine Bilje nalaze se u
naseljima: Bilje, Kopačevo, Lug i Vardarac.
Članak 3.
Grobljima iz članka 2. ove Odluke upravlja
Komunalni pogon Općine Bilje (nastavno: uprava
groblja).
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Grobna mjesta koja su sagrađena kao
Članak 4.
grobnice , dodjeljuju se na temelju neposrednog
zahtjeva, prikupljanja ponuda ili natječaja.
Na grobljima iz članka 2. ove Odluke, ukapaju
Uprava groblja odlučuje o dodjeli grobnih
se, u pravilu, umrli koji imaju prebivalište na
mjesta iz stavka 1. ovog članka.
području Općine Bilje.
Članak 9.
Umrlog se može ukopati na groblju koje je on
Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj
odredio za života ili koje odredi njegova obitelj,
je dano pravo na korištenje (korisnik grobnog
odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu
mjesta) i članovi njegove obitelji.
ukopu.
Članovima obitelji korisnika grobnog mjesta,
u smislu ove odluke, smatraju se supružnik
korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i
DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH
usvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji
MJESTA NA KORIŠTENJE
korisnika groba.
Korisnik grobnog mjesta može pismenom
izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim
Članak 5.
osobama.
Korisnik može korištenje grobnog mjesta
Grobnim se mjestom, u smislu ove odluke,
ugovorom ustupiti trećim osobama, sukladno
smatra pojedinačni grob, obiteljski grob i grobnica.
Zakonu o grobljima.
Članak 6.
Uprava groblja daje grobno mjesto na
korištenje na neodređeno vrijeme te o tome
donosi rješenje.
U davanju na korištenje grobnog mjesta ne
može biti diskriminacije u pogledu nacionalnosti i
vjeroispovijesti.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka
zainteresirana osoba može izjaviti žalbu
Upravnom odjelu općinske samouprave i uprave
Općine Bilje. Protiv drugostupanjskog rješenja
može se pokrenuti upravni spor.
Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
plaća se naknada upravi groblja.
Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća i
godišnju grobnu naknadu upravi groblja.

Članak 10.
Nakon smrti korisnika groba korištenje
grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju
grobnog mjesta u njega se mogu ukapati osobe
koje su u času smrti korisnika groba bili članovi
njegove obitelji.

PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE
GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE
NAKNADE ZA KORIŠTENJE
Članak 11.

Članak 7.
Pojedinačni grob i obiteljski grob dodjeljuje se
na korištenje, u pravilu, u času nastale potrebe za
ukopom.
Pojedinačni grob ili obiteljski grob može se
dodijeliti i prije ukopa zainteresiranim osobama ili
članovima obitelji iako se namjerava graditi
grobnica, kapelica ili odgovarajući spomenik.
Pojedinačni grob i obiteljski grob, u slučaju iz
stavka 1. ovog članka, neće se dodijeliti na
korištenje osobi koja na groblju iz članka 2. ove
odluke već koristi obiteljski grob ili grobnicu, a koji
nisu popunjeni i u koje umrli ima pravo ukopa.
Članak 8.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje i visinu godišnje grobne naknade
utvrđuje Uprava groblja.
Visina naknade iz stavka 1. ovog članka mora
biti prihvatljiva prema mjesnim prilikama i
podliježe kontroli cijena.
Članak 12.
Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje utvrđuje se prema:
- lokaciji groblja i
- veličini grobnog mjesta.
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Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se
prema mjerilima iz članka 12. ove odluke.
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Pogrebi se obavljaju od 9 do 18 sati.
Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom
blagdanom.

i

Članak 14.

Članak 20.

Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća
se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.
Godišnju grobnu naknadu korisnici plaćaju, u
pravilu, u dva polugodišnja obroka.
Uprava groblja dužna je korisniku groba
dostaviti uplatnice za plaćanje naknade.

Korisnik groba dužan je grobno mjesto i
prostor oko njega održavati urednim.
Na groblju se, u pravilu, sadi cvijeće i ukrasno
bilje.
Natpisi na grobovima ne smiju vrijeđati ničije
nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na
bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

VREMENSKI RAZMACI UKOPA I
UKOP NEPOZNATIH OSOBA
Članak 15.
Ukop u popunjeno grobno mjesto može se
obaviti nakon proteka 15 godina od posljednjeg
ukopa.
Ako je grobnica za polaganje ljesova
sagrađena u više razina , grobno se mjesto
smatra popunjenim kada su sve razine popunjene
te se ukop može obaviti nakon proteka trideset
godina od posljednjeg ukopa.
Članak 16.
Obred pogreba obavlja se prema volji
umrloga, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje
troškove ukopa.
Na obredu ukopa ne smiju se izazvati
nacionalne i vjerske netrpeljivosti između građana
Republike Hrvatske.

ODRŽAVANJE GROBLJA I
UKLANJANJE OTPADA

Članak 21.
Upravlja groblja može pozvati korisnika da
neuredno i zapušteno grobno mjesto održava
urednim.
Ako unatoč pozivu korisnik ne uredi grobno
mjesto, Uprava groblja uredit će ga na trošak
korisnika.
Članak 22.
Uprava groblja je dužna na prikladnom
mjestu unutar groblja osigurati prostor za
odlaganje otpadaka.
Otpadno mjesto mora biti uređeno da ne
zagađuje okolinu.
Otpadno mjesto može se urediti izvan groblja
uz suglasnost tijela jedinice lokalne uprave
nadležno za komunalne poslove.
Članak 23.
Uprava groblja propisuje pravila o ponašanju
na groblju.
Pravila o ponašanju na groblju moraju biti
istaknuta na vidljivom mjestu prije svakog ulaska
u groblje.

Članak 17.
Uprava groblja vodi brigu o održavanju
groblja i otklanjanju otpadaka s groblja.

UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM
Članak 24.

Članak 18.
Groblje mora biti ograđeno i održavano tako
da uvijek bude čisto i uredno.
Mrtvačnice i drugi objekti na groblju moraju
se održavati u urednom i ispravnom stanju.
Članak 19.

Uprava groblja dužna je upravljati grobljem
pažnjom dobrog gospodara i na način kojim se
iskazuje poštovanje prema mrtvima.
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novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se za
Članak 25.
prekršaj pravna osoba:
1. ako ne održava urednim grobno mjesto i
Uprava groblja brine se da se grobovi grade
prostor oko njega (čl. 20. Odluke)
prema položajnom planu grobnih mjesta i
2. ako istakne natpis na grobu kojim vrijeđa
grobnica na način koji odgovaraju tehničkim i
nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje ili
sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o
na bilo koji način povrjeđuje uspomenu na
zaštiti okoliša, o krajobrazima i estetskim
pokojnika (čl. 20. Odluke)
vrijednostima.
3. ako se ne pridržava propisanih pravila o
Ako groblje nema Položajni plan grobnih
ponašanju na groblju (čl. 23. Odluke)
mjesta i grobnica Uprava groblja dužna je donijeti
4. ako ne prijavi obavljanje radova upravi
Položajni plan, koji mora biti prilagođen
groblja, ako pri izvođenju radova remeti
postojećem stanju rasporeda grobnih mjesta na
mir, ako zadržava građevinski materijal na
groblju.
groblju i nakon izvođenja radova, ako ne
dovede gradilište u prijašnje stanje, ako
građevinski materijal prijevozi izvan
Članak 26.
određenih staza i putova i ako ne plati
naknadu za korištenje infrastrukture
Za gradnju grobnica, postavljanje kamenih ili
groblja (čl. 27. Odluke)
sličnih spomenika na grobove te za preinaku
5. ako izvodi radove na groblju bez
groba, potrebna je suglasnost Uprave groblja.
odobrenja, ili u vrijeme zabrane izvođenja
radova (čl. 28. Odluke)
Članak 27.
Za obavljanje bilo kakovih radova na
grobnom mjestu, korisnik grobnog mjesta, dužan
je:
- prijaviti obavljanje radova Upravi groblja,
- radove izvoditi tako da se sačuva mir,
- građevni materijal zadržavati na groblju
samo dok se izvode radovi,
- gradilište dovesti u prijašnje stanje,
- građevni materijal prevoziti samo putovima i
stazama koje odredi Uprava groblja
- platiti naknadu za korištenje infrastrukture
groblja

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u Službenom glasniku Općine
Bilje.
Klasa: 363-01/01-01/01
Urbroj: 2100/02-01-01-01
Bilje, 08. ožujka 2001.

Za izvođenje radova na groblju Uprava
groblja će izdati pismeno odobrenje.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jozo Šimić, .v.r.
_______

Članak 28.
Uprava groblja ima pravo u određene dane ili
određeno doba dana zabraniti izvođenje radova
na groblju.
Uprava groblja zabranit će započete radove
bez odobrenja.

5.
Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
broj 36/95, 70/97 i 128/99) i članka 17. Statuta
Općine Bilje (Sl. glasnik broj 1/98.), Općinsko
vijeće Općine Bilje, na sjednici održanoj 08.
ožujka 2001. godine, donijelo je

KAZNENE ODREDBE
Članak 29.
Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kn
kaznit će se za prekršaj fizička osoba ili
odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno,

ODLUKU
o osnivanju vlastitog pogona
za obavljanje komunalnih djelatnosti
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Članak 1.
Članak 5.
Ovom odlukom osniva se vlastiti pogon
Općine Bilje za obavljanje komunalnih djelatnosti
(u nastavku teksta: vlastiti pogon), bez svojstava
pravne osobe.
Članak 2.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada
vlastitog pogona utvrđuje se unutarnji ustroj kako
slijedi:
1. upravitelj
2. brigadir
3. komunalni djelatnici
4. sezonski radnici (po potrebi).

Ovom odlukom Općinsko vijeće Općine Bilje
propisuje:
Članak 6.
-

-

-

-

komunalne djelatnosti koje će vlastiti
pogon obavljati,
područje na kojem će se obavljati
komunalne djelatnosti,
unutarnje
ustrojstvo,
organiziranje
poslovanja i poslovodstva vlastitog
pogona,
sredstva koja su potrebita za početak
rada vlastitog pogona, te način njihova
pribavljanja ili osiguranja,
akte poslovanja vlastitog pogona,
iskazivanje učinka poslovanja,
ograničenja glede stjecanja, opterećivanja
i otuđivanja nekretnina i druge vrste
posebne imovine Općine na kojoj se
odvija poslovanje vlastitog pogona,
način nadzora poslovanja vlastitog
pogona od strane Općine,
imenovanje i razrješavanje upravitelja
vlastitog pogona,
ukidanje vlastitog pogona.

Upravitelj vlastitog pogona organizira i vodi
rad vlastitog pogona te odgovara Poglavarstvu
Općine Bilje za materijalno i financijsko
poslovanje vlastitog pogona i za zakonitost rada
vlastitog pogona.
Upravitelj na temelju ovlasti Poglavarstva
Općine Bilje sklapa ugovore s drugim fizičkim ili
pravnim osobama.
Članak 7.
Izbor i zasnivanje radnog odnosa djelatnika
vlastitog pogona obavlja se prema zakonu, ovoj
Odluci i drugim općim aktima.
Članak 8.
Odredbe o unutarnjem ustroju, uvjeti i način
rada vlastitog pogona detaljnije će se razraditi
posebnim pravilnikom.

Članak 3.
Komunalne djelatnosti koje će obavljati vlastiti
pogon jesu:
-

održavanje čistoće, u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje tržnice na malo,
održavanje groblja i obavljanje pogrebnih
poslova,
odvodnja atmosferskih voda,
druge
djelatnosti
sukladno
odluci
Općinskog poglavarstva.
Članak 4.

Vlastiti pogon se ustrojava na način da je
samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti
opisanih u članku 3. ove Odluke, na temelju
godišnjeg programa i čini jedinstvenu radnu
cjelinu.

Članak 9.
Osnivač osigurava financijska sredstva za:
- materijalne troškove,
- plaća djelatnika prema koeficijentima koje
odredi osnivač,
- redovitu djelatnost vlastitog pogona.
Članak 10.
Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti
osiguravaju se iz:
1. cijene komunalne usluge,
2. komunalne naknade,
3. Proračuna Općine Bilje,
drugih zakonom dopuštenih izvora.
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Članak 11.

Iz cijene komunalnih usluga vlastitom pogonu
osiguravaju se sredstva za obavljanje slijedećih
komunalnih djelatnosti:
- tržnice na malo,
- obavljanje pogrebnih poslova.
Članak 12.
Komunalnom naknadom osiguravaju se
sredstva za financiranje obavljanja slijedećih
komunalnih djelatnosti:
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- odvodnja atmosferskih voda,
- javna rasvjeta.

Broj 1

- odlučuje i o drugim bitnim pitanjima ostvarivanja
javnih interesa u pitanjima poslovanja vlastitog
pogona koja nisu u nadležnosti Općinskog
vijeća.
Članak 16.
Poglavarstvo Općine Bilje u skladu sa
zakonima i ovom Odlukom obvezno je u roku od
45 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke
donijeti opće akte poslovanja vlastitog pogona i to
kako slijedi:
1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada vlastitog pogona Općine Bilje za
obavljanje komunalnih djelatnosti,
2. Pravilnik o radnim odnosima,
3. Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od
požara,
4. Pravilnik o plaćama i ostalim materijalnim
pravima djelatnika,
5. Odluka o radnom vremenu.

Članak 13.
Vlastiti pogon je samostalan u obavljanju
komunalnih djelatnosti iz članka 3. ove Odluke,
sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i
na zakonu utemeljenim propisima.
Vlastiti pogon dužan je osigurati pravilno i
nesmetano pružanje usluga i funkcionalno
obavljanje poslova poradi kojih je osnovan.
Članak 14.
Općinsko vijeće kao osnivač vlastitog pogona
upravlja istim neposredno na način da odlučuje o:
- promjeni
djelatnosti
i
unutarnjem
ustrojstvu,
- standardima
komunalnih
usluga,
propisuje smjernice rada i donosi godišnji
program
obavljanja
komunalnih
djelatnosti,
- cijenama komunalnih usluga,
- prikupljanju dodatnih sredstava za rad
vlastitog pogona i povećanju vrijednosti
kapitala,
- godišnjem izvješću o radu vlastitog
pogona,
- ukidanje vlastitog pogona.
Članak 15.
Općinsko Poglavarstvo obavlja slijedeće
poslove:
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
- donosi akte o poslovanju vlastitog pogona,
- odlučuje o zasnivanju radnog odnosa djelatnika,

Članak 17.
Poglavarstvo Općine Bilje u ime i za račun
vlastitog pogona može stjecati, opterećivati i
otuđivati nekretnine i druge vrste posebne
imovine Općine Bilje na kojoj se odvija poslovanje
vlastitog pogona.

Članak 18.
Nadzor nad radom vlastitog pogona obavlja
Poglavarstvo Općine Bilje, odnosno stručni
djelatnici općinske uprave Općine Bilje koje
ovlasti Poglavarstvo sukladno zakonu i propisima
donesenim na temelju zakona.
U provođenju nadzora upravitelj i drugi
djelatnici dužni su surađivati s Poglavarstvom,
odnosno osobama koje provode nadzor.

Članak 19.
Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.
Upravitelj imenuje i razrješava Poglavarstvo
Općine Bilje na vrijeme od četiri godine.
Nakon isteka roka na koji je imenovan može
se ponovno imenovati za obnašanje iste dužnosti.
Potrebiti uvjeti i postupak za imenovanje
upravitelja utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada vlastitog pogona.
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Javnim prikupljanjem ponuda pristupit će se
Članak 20.
kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu ne prijelazi vrijednost od
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana
200.000,00 kn.
od dana objavljivanja u Službenom glasniku
Javnom natječaju pristupit će se kada
Općine Bilje.
vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem
iznosu
prijelazi
vrijednost
od
Klasa: 363-02/01-01/01
200.000,00 kn.
Urbroj: 2100/02-01-01-01
Odluke o načinu prikupljanja ponuda donosi
Bilje, 08. ožujka 2001.
Općinsko poglavarstvo Općine Bilje.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jozo Šimić, .v.r.
_______

6.
Na osnovi članka 13a Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97,
128/99 i 57/00) i članka 17. Statuta Općine Bilje
(Službeni glasnik br. 1/98), Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj sjednici održanoj dana 08.
ožujka 2001. godine, donijelo je

Članak 4.
Javno prikupljanje ponuda provodi se
pozivom na dostavu ponuda za najmanje tri
ponuditelja.
Poziv za dostavu ponude ponuditeljima
upućuje Općinsko poglavarstvo Općine Bilje.
Poziv za dostavu ponude mora sadržavati
sve elemente potrebne ponuditeljima za
pravovaljano podnošenje ponude kao u članku 5.
ove Odluke.
Članak 5.

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, te
uvjeti i mjerila za provedbu javnog prikupljanja
ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih
djelatnosti na temelju ugovora.
Članak 2.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj
osobi jesu:
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javna rasvjeta.
Članak 3.
Prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih
djelatnosti iz prethodnog članka ove Odluke
provodi se:
- javnim prikupljanjem ponuda,
- javnim natječajem.

Odluka o prikupljanju ponuda javnim
natječajem mora sadržavati:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova
te način i rok plaćanja,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice
povjerenstva za provedbu natječaja,
- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.
Odluka iz prethodnog stavka objavljuje se
u dnevnom tisku.
Članak 6.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti
slijedeće isprave:
- dokaz o registraciji,
- potvrde BON1 i BON 2,
- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za
zadnji mjesec prije objave prikupljanja ponuda,
- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan
za kaznena djela iz oblasti gospodarstva,
- potvrda da se protiv direktora ne vodi istražni,
odnosno kazneni postupak,
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- reference tvrtke (oprema, broj i struktura
djelatnika, dosadašnji poslovi).
Članak 7.

«Službeni glasnik»
Broj 1
4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne
novine" broj 46/97 – pročišćeni tekst), te članka
17. Statuta Općine Bilje ("Službeni glasnik"
Općine Bilje broj 1/98) Općinsko vijeće Općine
Bilje na sjednici održanoj 08. ožujka 2001. godine
donijelo je

Pristigle ponude otvaraju se najmanje treći
dan od isteka roka za podnošenje ponuda.
O tijeku postupka otvaranja ponuda vodi se
zapisnik.
Zakašnjele ponude i ponude bez kompletne
dokumentacije neće se razmatrati.
Članak 8.
Na
temelju
prijedloga
Općinskog
poglavarstva Općine Bilje,
Općinsko vijeće
Općine Bilje donijeti će odluku o odabiru
najpovoljnije ponude.
Općinsko vijeće Općine Bilje može donijeti
odluku da se ne odabere niti jedna ponuda.
Članak 9.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim
prema slijedećim kriterijima:
- reference ponuditelja:
- oprema …………………………….. 5 bodova
- djelatnici …………………………… 5 bodova
- dosadašnji poslovi ……………….. 5 bodova
- ponuđena cijena ………………….. 15 bodova
- uvjeti plaćanja …………………..… 15 bodova
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine Bilje.
Klasa: 363-02/01-01/02
Urbroj: 2100/02-01-01-01
Bilje, 08. ožujka 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jozo Šimić, .v.r.
_______
7.
Temeljem članka 9. stavka 1. i 2., članka 10.
stavka 5., članka 11. stavka 2., članka 12. stavka
3. i 4., članka 31. stavka 5. i članka 32. stavka 2. i

ODLUKU
o izmjeni Odluke
o ugostiteljskoj djelatnosti
Članak 1.
Briše se u cijelosti odjeljak III. Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti ("Službeni glasnik"
Općine Bilje broj 2/98).
Odjeljci IV, V, VI i VII postaju redom odjeljci
III, IV, V i VI.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
"Službenom glasniku" Općine Bilje.
Klasa: 335-01/01-01/03
Urbroj: 2100/02-01-01-01
Bilje, 08. ožujka 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jozo Šimić, .v.r.
_______
8.
Na temelju članka 18. Zakona o prostornom
uređenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98 i
61/00), te članka 17. Statuta Općine Bilje
("Službeni glasnik" Općine Bilje broj 1/98)
Općinsko vijeće Općine Bilje na sjednici održanoj
08. ožujka 2001. godine donijelo je
ODLUKU
o primjeni Programa mjera
za unapređenje stanja u prostoru
Program mjera za unapređenje
prostoru, donesen na temelju Izviješća
prostoru od 04. veljače 1997. godine
glasnik" broj 1/97 i 4/00) primjenjivat
daljnjeg.
Ova Odluka
donošenja.

stanja u
o stanju u
("Službeni
će se do

stupa na snagu danom

Klasa: 350-04/01-01/01
Urbroj: 2100/02-01-01-01
Bilje, 08. ožujka 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jozo Šimić, .v.r.
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9.

10.

Na temelju članka 17. Statuta Općine Bilje
("Službeni glasnik" Općine Bilje broj 1/98)
Općinsko vijeće Općine Bilje na sjednici održanoj
08. ožujka 2001. godine donijelo je

Na temelju članka 17. Statuta Općine Bilje
("Službeni glasnik" Općine Bilje broj 1/98)
Općinsko vijeće Općine Bilje na sjednici održanoj
08. ožujka 2001. godine donijelo je

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I.

I.

Komusu s p.o., Beli Manastir, daje se
suglasnost na Odluku o imenovanju Željka
Pergera za obnašatelja dužnosti direktora
Komusa s p.o.

Komusu s p.o., Beli Manastir, daje se
suglasnost za pokretanje stečajnog postupka pred
Trgovačkim sudom u Osijeku.
II.

II.
Ovo rješenje
donošenja.

stupa

na

snagu

danom

Ovo rješenje
donošenja.

stupa

na

snagu

danom

Klasa: 940-01/98-01/15
Urbroj: 2100/02-01-01-27
Bilje, 08. ožujka 2001.

Klasa: 940-01/98-01/15
Urbroj: 2100/02-01-01-26
Bilje, 08. ožujka 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jozo Šimić, .v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jozo Šimić, .v.r.
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