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1. 

 

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 86/08, 61/11, 04/18, 

112/19) u skladu s Planom Proračuna Općine Bilje za 2022. godinu (»Službeni glasnik 

Općine Bilje« broj 9/21.) te nakon savjetovanja sa sindikatom, Općinski načelnik 

Općine Bilje dana 28. prosinca 2022.g.donosi 
 
 

PLAN  
prijama u službu za 2023. godinu 

 

I.  
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje za 2023.godinu (u daljnjem 
tekstu: Plan prijma) utvrđuje se potreba za prijemom službenika i namještenika (nastavno: 
zaposlenici) u službu, na neodređeno vrijeme u upravno tijelo Općine, planirani prijam 

vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke i zapošljavanje potrebnog broja pripadnika 
nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti, sukladno članku 22. stavak 3. Ustavnog 

zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj: 155/02, 47/10, 80/10, 
93/11) i članka 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  

II. 

Plan prijma utvrđuje se za 2023. godinu (kratkoročni plan) vodeći računa o potrebama 

upravnog tijela i planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Bilje za 2023. 

godinu. 

III. 

Utvrđuje se da je u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilje na dan 28.12. 2022. 

godine stanje popunjenosti radnih mjesta te plan prijma u službu, kako slijedi: 
 

 
Naziv tijela općinske uprave Jedinstveni upravni NAPOMENA 

 odjel Općine Bilje  
Stanje popunjenosti radnih 
mjesta 12 uključeni Načelnik i 

  

Zamjenik načelnika iz reda 

mađarske nacionalne manjine 
Stanje popunjenosti 
pripadnicima 4 3 mađarske nacionalnosti 
nac. manjina  1 srpske nacionalnosti 

   

Planirani broj službenika na 10 
sukladno Pravilniku o unutarnjem 
redu 

neodređeno vrijeme   
Izvanredan prijam prema potrebi i visini  

 odobrenih sredstava  

 

(nije moguće 

planirati)  

   

 

   

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31613
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31611
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31615
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=41367
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702
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Redovan prijam 0  

   
Potreban broj pripadnika 
nacionalnih 0  
manjina   
Potreban broj službenika na Sukladno odobrenim  

određeno vrijeme projektima koji se  

 

financiraju iz fondova 

ili programa 

Europske unije   

 

   
    
 

IV. 

  
U 2023. godini planira se prijam u službu službenika i namještenika potrebnih za realizaciju 

poslova iz djelokruga rada Općine Bilje sukladno potrebi, ukoliko se postojećim kadrovskim 

kapacitetima ne može ostvariti planirani poslovi. 
 

V. 

  
Na temelju ovoga Plana, potreba za prijmom zaposlenika obavljat će se putem javnog 

natječaja, premještanjem, sporazumom o prijmu i Prema Uredbi o dopuni Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne 

novine , broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19). 

VI. 

  
Prilikom prijma zaposlenika putem javnog natječaja vodit će se računa o zapošljavanju osoba 

koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom zakonu, ukoliko su se u 

prijavi na javni natječaj pozvali na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod 

jednakim uvjetima. 
 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilje uposleno je 3 pripadnika mađarske nacionalne 

manjine i 1 pripadnik srpske nacionalne manjine te su tako ispunjeni uvjeti o potrebnom broju 

pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti, sukladno članku 22. stavak 3. 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 

80/10, 93/11).  
VII. 

 

Ovaj Plan biti će objavljen u »Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

Klasa:112-01/20-01/1  
Urbroj: 2158-9-02-22- 4 

Bilje, 28. prosinca 2022.godine. 

 

Općinski načelnik  
                     Željko Cickaj, iur.v.r. 

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

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31613
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31611
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31615
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=41367
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2. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine , broj: 

25/13, 85/15) i članka  51. Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj:  05/13,03/14, 02/18. 

,03/18., 2/20 i 2/21 ) 28.12.2022.g. donosi se 

 

 

PLANA 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU 

U 2023.godini 

 

I. 

 

Plana savjetovanja s javnošću  u 2023.godini glasi: 

 

Tablica: Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godini 

 

U Planu savjetovanja istaknuti su akti za koje se prije njihovog donošenja planira provođenje 

savjetovanja sa javnošću.. 

 

II. 

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje za provođenje savjetovanja sa javnošću 

sukladno odredbama Zakona i Statuta Općine Bilje i ovog Plana savjetovanja. 

 

Red 

broj 

 

 

Naziv akta 

 

Očekivan

o vrijeme 

donošenj

a akta 

 

Okvirno 

vrijeme 

provedbe 

savjetova

nja 

Način provedbe Predlagatelj  Donositelj 

akta  

1 Odluka  

o 2. izmjenama i dopunama 

odluke o komunalnom redu  

 

 

I. 

tromjese

čje 

 

 

I. 

tromjese

čje 

Internetska 

objava i objava na 

oglasnoj ploči Općine 

prijedloga   

Općinski 

načelnik  

Općinsko 

vijeće  

2. Odluka o 2. izmjenama i 

dopunama Odluke o 

nerazvrstanim cestama  

 

I. 

tromjese

čje 

 

I. 

tromjese

čje 

Internetska 

objava  nacrta   i 

objava na oglasnoj 

ploči Općine 

prijedloga   

Općinski 

načelnik 

Općinsko 

vijeće 

4. Nacrt Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu RH za područje 

Općine Bilje  

 

 

I. 

tromjese

čje 

 

I. 

tromjese

čje 

Internetska 

objava  nacrta   i 

objava na oglasnoj 

ploči Općine 

prijedloga   

Općinski 

načelnik 

Općinsko 

vijeće 

5.  Prijedlog III. izmjena  i 

dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Bilje 

II. 

tromjese

čje 

I. 

tromjese

čje 

Javna rasprava  i javni 

uvid  

Općinski 

načelnik 

Općinsko 

vijeće 
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III. 

 

Ovaj Plana  bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Bilje i  na internetskoj stranici 

Općine Bilje,  http://www.bilje.hr/ 

 

 

 

Klasa:008-01/20-01/1 

Urbroj: 2158-9-02-22.-15 

Bilje, 28. prosinca  2022.g. 

 

 

Općinski načelnik 

                     Željko Cickaj, iur.v.r. 

 

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

 

3. 

 

Na temelju članka 51. Statuta Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj:  05/13., 

03/14.,02/18., 03/18.,2/20. i 2/21.) te Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u 

vlasništvu Općine Bilje za razdoblje od 2022.-2026.g.(„Službeni glasnik“ Općine Bilje br. 

1/22),  Načelnik Općine Bilje dana  12. siječnja  2023. godine donio je 

 
GODIŠNJI PLAN 

 
UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE BILJE ZA       

               2023. GODINU 

 

UVOD 
 

Općina Bilje izrađuje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bilje za 2023. 

godinu. Plan upravljanja imovinom se donosi za razdoblje od godinu dana. Donošenje 

Godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom 

imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). 

 
Navedenim godišnjim planom obuhvatit će se i ciljevi, smjernice i provedbene mjere 

upravljanja pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Općine Bilje u svrhu provođenja 

Strategije. 
 

Smjernice Strategije, a time i odrednica godišnjih planova jest pronalaženje optimalnih 

rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine i generirati gospodarski 

rast kako bi se osigurala kontrola, javni interes i pravično raspolaganje imovinom u vlasništvu 

Općine. 
 

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bilje za razdoblje od 2022. do 

2026. godine, Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bilje i Izvješće o provedbi 

Plana upravljanja, tri su ključna i međusobno povezana dokumenta upravljanja i raspolaganja 

http://www.bilje.hr/
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_52_1023.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_52_1023.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_52_1023.html
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imovinom. Strategijom upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bilje za razdoblje od 2022. 

do 2026. godine (dalje u tekstu: Strategija, Slgl. 1/22.) određeni su srednjoročni ciljevi i 

smjernice upravljanja imovinom uvažavajući pri tome gospodarske i razvojne interese 

Općine. Planovi upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bilje usklađeni su sa Strategijom, 

a sadrže  analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima 

imovine u vlasništvu Općine Bilje. 
 

Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja 

s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/14). Izvješće o provedbi Plana, 

kao treći ključni dokument upravljanja imovinom, dostavlja se Vijeću Općine Bilje na 

usvajanje. 
 

Upravljanje imovinom kao ekonomski proces podrazumijeva evidenciju imovine, 

odnosno uvid u njen opseg i strukturu, računovodstveno priznavanje i procjenu njene 

vrijednosti, razmatranje varijantnih rješenja uporabe imovine, odlučivanje o uporabi i analizu 

mogućnosti njene utrživosti u kratkom i dugom roku, odnosno upravljanje učincima od 

njezine uporabe. Upravljanje nekretninama odnosi se na provedbu postupaka potrebnih za 

upravljanje nekretninama, sudjelovanje u oblikovanju prijedloga prostornih rješenja za 

nekretnine, tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, reguliranje vlasničkopravnog 

statusa nekretnine, ustupanje nekretnina na korištenje ustanovama i pravnim osobama za 

obavljanje poslova od javnog interesa te obavljanje drugih aktivnosti i poslova u skladu s 

propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava. 
 
Raspolaganje imovinom podrazumijeva sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, 

otuđenje ili ograničenje prava vlasništva u korist druge pravne ili fizičke osobe, kao što su 

prodaja, darovanje, osnivanje prava građenja, osnivanje prava služnosti, zakup, najam, 

razvrgnuće suvlasničkih zajednica, zamjena, koncesija, osnivanje prava zaloga na imovini ili 

na drugi način te davanje imovine na uporabu. Temeljni cilj Strategije jest učinkovito 

upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine Bilje prema načelu učinkovitosti 

dobroga gospodara. U tu svrhu potrebno je aktivirati nekretnine u vlasništvu Općine i staviti 

ih u funkciju gospodarskoga razvoja. 

 

Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Bilje za 2023. godinu, predstavlja dokument u 

kojem se putem mjera, projekata i aktivnosti razrađuju elementi strateškog planiranja 

postavljeni u Strategiji upravljanja imovinom Općine Bilje za razdoblje od 2022. do 2026.  

 

Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine, te 

provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, mora sadržavati analizu stanja upravljanja 

pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine i godišnje planove upravljanja pojedinim 

oblicima imovine u vlasništvu Općine i to: 

. 
 

2.1. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U (SU) 

VLASNIŠTVU OPĆINE BILJE 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_24_440.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_24_440.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_24_440.html
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Trgovačka društva kojima je osnivač i (su)vlasnik Općina Bilje važna su za 

zapošljavanje, znatno pridonose cjelokupnoj gospodarskoj aktivnosti i pružaju usluge od 

javnog interesa s osobinama javnog dobra. Unatoč svom specifičnom karakteru, ona moraju 

prilagoditi svoju organizaciju i poslovanje izazovu konkurencije te učinkovito poslovati, a sve 

u skladu s principima tržišnog natjecanja. 
 

Bitna smjernica u Strategiji upravljanja imovinom koja se odnosi na trgovačka društva u 

(su)vlasništvu Općine je unapređenje korporativnog upravljanja i vršenje kontrola Općine kao 

(su)vlasnika trgovačkog društva. Odgovornost za rezultate poslovanja trgovačkih društava u 

(su)vlasništvu Općine uključuje složen proces aktivnosti uprava i nadzornih odbora, 

upravljačkih prava i odgovornosti. 
 

Općina Bilje u okviru upravljanja vlasničkim udjelom trgovačkih društava obavlja 

sljedeće poslove:  
- kontinuirano prikuplja i analizira izvješća o poslovanju dostavljena od trgovačkih 

društava, 

- sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o 

primjeni fiskalnih pravila, predsjednici Uprava trgovačkih društava u (su)vlasništvu 

Općine Bilje do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu  Plan otklanjanja 

slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima 

prethodne godine . 

 
 

Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Bilje  
 

Općina Bilje ima udjele u vlasništvu sljedećih trgovačkih društava: 

 

1. KOMUNALNO-BILJE d.o.o. 100% vlasništvo  

2. VODOOPSKRBA d.o.o. Darda,    35,00% vlasništva 

3. BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.  1,00% vlasništva 

4. ZADRUGA PODUZETNIČKA MREŽA ,   11% vlasništva 

5. GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA d.o.o. OSIJEK ,   0,01 % vlasništva 

 

TIJELA UPRAVLJANJA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 

 

 Naziv trgovačkog društv 

a 

Nadzorni  odbor  spol  Uprava /osoba za 

zastupanje  

1 KOMUNALNO-BILJE  

d.o.o 

ANTONIJA 

BOŠNJAKOVIĆ 

ž  

VEDRAN PEJAK  

  JOSIP SARKA, m  

  JOSIP TURALIJA  m  

  FRANO KOPIĆ m  

  RUDOLF ŠKRNJUG  m  

2. VODOOPSKRBA d.o.o. 

Darda,     

BRANIMIR 

BALAŽIĆ, 

PREDSJEDNIK 

m  

DEJANA PRESEČAN 

ŠIPOŠ, 

  IVAN 

ŠUMANOVAC  

m  
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  IVAN MARUŠIĆ, m  

  DRAGAN 

VUJAKLIJA 

m  

  JOSIP HORVAT m  

3 BARANJSKA ČISTOĆA 

d.o.o.   

MIROSLAV 

KOSANOVIĆ 

m  

DAMIR PAULIĆ 

  IVAN MARUŠIĆ, m  

  IVAN BOŽIĆ m  

  SENKA SOVIĆ m  

  SINIŠA JUKOPILA m  

  BRANKO 

RADONJIĆ 

m  

  ANA LAZIĆ Ž  

4. GRADSKI PRIJEVOZ 

PUTNIKA d.o.o . GPP 

ANTO ĐPIĆ , 

predsjednik 

m DEJAN RUSMANOVIĆ  

  BORIS MARKOVIĆ m  

  ZDRAVKO NALIO  m  

  IVICA GLAVAŠ m  

  DINO ČIĆ m  

5.  
ZADRUGA 
PODUZETNIČKA 
MREŽA-CENTAR ZA 
PROMICANJE I 
RAZVITAK 
PODUZETNIŠTVA 
 

 

NEMA NADZORNI 

ODBOR  

  

SANDRA DOMINIĆ 

 

 

Ciljevi upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Općine Bilje  
 

- Vršiti stalnu kontrolu nad trgovačkim društvima u kojima Općina Bilje ima poslovni udio, 

kako bi ta društva poslovala ekonomski opravdano i prema zakonskim odredbama  

- Objavljivati podatke na internetskim stranicama o trgovačkim društvima u 

vlasništvu/suvlasništvu Općine  

-   Sudjelovati na sjednicama skupština trgovačkih društava 
 
 
 

2.2. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA POSLOVNIM 

PROSTORIMA I STANOVIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE BILJE 

 
Poslovni prostori su, prema odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora (»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15, 112/18), poslovne zgrade, poslovne 

prostorije, garaže i garažna mjesta. 
 

https://www.zakon.hr/z/513/Zakon-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora
https://www.zakon.hr/z/513/Zakon-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora
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Ciljevi upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima i stanovima u vlasništvu Općine 

Bilje jesu sljedeći: 
 

- Općina mora na racionalan i učinkovit način upravljati poslovnim prostorima i 

stanovima na način da oni poslovni prostori i stanovi koji su potrebni Općini budu 

stavljeni u funkciju koja će služiti njegovom racionalnijem i učinkovitijem 

funkcioniranju. Svi drugi poslovni prostori moraju biti ponuđeni na tržištu bilo u 

formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem;  
- Ujednačiti standarde korištenja poslovnih prostora. 

 

 

Općina Bilje  u svom portfelju ima 20 poslovnih prostora. Korištenje ovih prostora regulirano 

je ugovorom o najmu ili o korištenju bez naknade 

 

Poslovni prostori Općina Bilje prema naseljima: 

 

-  u Bilju 10,  poslovnih prostora, od toga : 

 2 u zakupu (2x bankovni automati )  

 7 prostora  dano na korištenje bez naknade :  

- DVD VZ Općine Bilje,  

- Dječji vrtić  Grlica Bilje,   

- Komunalno-Bilje d.o.o.,  

- TZ O Bilje,  

- HNK Bilje - Sportski centar  Ivica Ranogajec Beli , 

- Braniteljski centar 

- 1. Dom kulture u Bilju - poslovni prostori u Domu kulture ( dijelovi) ,  

   namjena dodjela udrugama i za  potrebe Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine    

    Bilje ( u  tijeku 2023.g. se planira dovršenje renoviranja/uređenje ) 

 

- u Kopačevo 4  od toga : 

1.prostor - dio Doma kulture u zakupu,   

3.prostora  su dana na korištenje bez naknade (NK Ribar Kopačevo, DVD 

Kopačevo  

   i LD Srnjak Kopačevo,  Lovački dom  ), 

 

-  u Vardaracu  5,  od toga:   

3 poslovna  prostora su u zakupu ( Vardarčanka 2 prostora   i NTL.dio- Doma  

kulture) i  

2 na korištenje bez naknade  ( NK Vardarac i DVDVardarac)  

 

-  u Lugu 2 poslovna prostor - dio Dom kulture u zakupu Kockica- Hrvatska pošta i      

zgrada bivšeg DVD Lug (kč.br.612. k.o. Lug , korisnik VZOB) 

 

U 2023.g.  ne planira se prodaja  poslovnih prostora. 

 

Akti kojima je regulirano upravljanje i raspolaganje poslovnih prostora i stanova u vlasništvu 

Općine Bilje: 
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1, Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje za razdoblje 

od  2022.-2026. .g.(„Službeni glasnik“ Općine Bilje br.1/22),   

2. Statut Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje“ br.  5/13., 3/14., 2/18. – pročišćen 

tekst  3/18, 2/2. 2/21 ) 

3.  Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine 

Bilje  („Službeni glasnik“, Općine Bilje , broj: :3/10.i 4/10. i. 3/14 ), 

4. Odluka  o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora („Službeni glasnik“, Općine 

Bilje ,  broj: :4/16, 5/17), 

4, Odluka  o prodaji stanova u vlasništvu Općine Bilje („Službeni glasnik“, Općine Bilje ,  

broj: :4/16, ,10/18.) 

5.Odluka o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine    

    Bilje („Službeno glasilo Općine Bilje“ br. 10a/16 i 7/17) 

      

 

STANOVI  

 

Općina Bilje ima u svom vlasništvu 19 stambenih  jedinica,  od toga su 4  ne useljen stana  

( stanovi  u lošem/ruševnom stanju). 

 

Općina  Bilje planira tijekom 2023.g. sukladno zakonu izraditi nove procjembene elaborate  

za one stanove u vlasništvu Općine Bilje koji   se budu prodavali.  

 

Stanovi će se prodavati Sukladno Zakonu  i Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, br. 4/16 i 10/18) prema tome kako se steknu uvjeti i 

interesi za  prodaju. 

 

Za stanove koji su  nenastanjeni i u ruševnom stanju  planira  se temeljem procjene stanja istih  

odlučiti o daljnjem postupanju: prodaji, obnovi  ili radi neupotrebljivosti i neisplativosti 

obnove brisati iz evidencije stanova, a zemljište  iskoristiti za druge namjene. 

 
Vezano za stanove/kuće  u suvlasništvu isti će se  nastojati steći  u vlasništvo  ili ih  prodati.  

 

Postupke legalizacije  nekretnina/stanova  u vlasništvu Općine Bilje započeti u prethodnom 

periodu će se nastaviti. 

 

Općina Bilje će otkupiti zemljište i građevine  koje bude  potrebno da bi se pojedine planirane  

investicije u Proračunu mogle realizirati 
 
 

2.3. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM 

ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE BILJE 

 

Građevinsko zemljište je, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne 

novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili 

prostornim planom namijenjeno za građenje građevina ili uređenje površina javne namjene. 

 

Građevinsko zemljište čini važan udio nekretnina u vlasništvu Općine Bilje koji 
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predstavlja veliki potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta. Aktivnosti u 

upravljanju i raspolaganju građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine podrazumijevaju i 

provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju: prodajom, osnivanjem prava 

građenja i prava služnosti, rješavanje imovinskopravnih odnosa, davanjem u zakup zemljišta 

te kupnjom nekretnina za korist Općine kao i drugim poslovima u vezi sa zemljištem u 

vlasništvu Općine, ako upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti drugog tijela. 

 

Prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bilje odvija se sukladno odredbama 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonu o prostornom uređenju (javni 

natječaj)   

Tijekom ovog  razdoblja Općina  Bilje planira prodati ukupno neprodano građevinsko 

zemljište  u Poslovnoj  zoni Sjever Bilje. 

 

 

2.3.1. Poduzetnička zona 

 

Općina Bilje je Sukladno  programu Vlade Republike Hrvatske za poticanje malog 

gospodarstva,  i Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, broj 

93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21) kojima su  postavljeni kao opći ciljevi: razvoj 

poduzetničkih zona u blizini svakog većeg naselja, a namjena poduzetničke zone treba biti 

proizvodnja Općina Bilje je osnovala Poduzetničku zona Sjever Bilje u kojoj su sukladno 

programu Vlade   

 

Raspoloživog zemljišta, odnosno zemljišta za prodaju  u Poslovnoj zoni Sjever Bilje  
više (gotovo) nema, osim onoga za koje se iz nekih razloga   raskinuti  prethodno sklopljeni 
ugovori ili oni za koja su zaključeni   predugovoru, a nisusu se još stekli uvijeti za 
zaključivanje kupoprodajnih ugovora.  
 
Javni natječaji za prodaju nekretnina Općine Bilje  se objavljuju na web stranicama Općine 
kao i na oglasnoj ploči Općine Bilje, a  obavijest o javnom natječaju za prodaju nekretnina 
objavljuje se  u javnim glasilima. 
 
Zemljište u vlasništvu Općine Bilje u Poslovnoj zoni Sjever Bilje  se prodaje po povoljnijim 
uvjetima sukladno Programu poticanja  razvoja malog gospodarstva Općine Bilje („Službeni  
glasnik“ Općine Bilje,  br. 6/2 . i 5/14.) , a prodaja se odvija putem javnog natječaja. 

 
 

2.3.2. Nerazvrstane ceste 
 

Prema Zakonu o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 

110/19, 144/21), nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko 

može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim navedenim Zakonom i drugim 

propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu navedenog Zakona. Nerazvrstane 

ceste su javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se 

području nalaze. Nerazvrstane ceste se ne mogu otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne 

samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava 

građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne 

samouprave, pod uvjetima da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane 
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ceste.  

Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup 

sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja 

pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste upisuju se u zemljišne knjige kao 

javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave. 

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Bilje 

(„Službeni glasnik“ Općine Bilje“, br. 7/13. i 2/16.), kojom se uređuje korištenje, upravljanje, 

održavanje, gradnja, rekonstrukcija, zaštita, uređenje prometa, financiranje i nadzor nad 

nerazvrstanim cestama na podruju Općine Bilje.  

 U 2023. godini planira se nastaviti provedbu aktivnosti uređenih Odlukom o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Bilje i provoditi aktivnosti za upisivanje  nerazvrstanih ceste kao 

javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo Općine Bilje 
 
Općina Bilje je ustrojila Registar nerazvrstanih cesta i isti je javno dostupan na službenim 

stranica Općine Bilje 
 
 

2.4. PLAN PRODAJE I KUPNJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE  

BILJE 

 
Jedan od ciljeva u Strategiji je da Općina mora na racionalan i učinkovit način upravljati 

svojim nekretninama tako da one nekretnine koje su potrebne Općini budu stavljene u 

funkciju koja će služiti njegovu racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju. Sve druge 

nekretnine moraju biti ponuđene na tržištu bilo u formi najma odnosno zakupa, zamjene ili 

prodaje putem javnih natječaja. 
 
Općina može prodati nekretnine u svom vlasništvu na temelju javnog natječaja i uz cijenu 

koja odgovara tržišnoj vrijednosti nekretnine, po dobivanju suglasnosti Procjeniteljskog 

povjerenstva OBŽ,  osim u slučajevima kad mjerodavnim zakonskim propisima nije drukčije 

određeno. 

 

 Nekretnine u vlasništvu Općine Bilje mogu se prodati po tržišnoj vrijednosti bez provedbe 

javnog natječaja (izravnom pogodbom) samo iznimno, u slučajevima predviđenim zakonom. 

 

Nekretnine Općine Bilje čiji je vlasnik Općina Bilje u suvlasničkom dijelu, prodati će se ili 

otkupit  u odgovarajućem suvlasničkom dijelu prema ukazanim prilikama. 

 

Općina Bilje može stjecati nekretnine kupnjom, prihvatom dara, zamjenom, razvrgnućem 

suvlasničke zajednice, izvlaštenjem, stjecanjem vlasništva nad ošasnom imovinom i na svaki 

drugi način propisan zakonom. 

 

Općina Bilje trenutno će kupovati/prodati  suvlasičke dijelove nekretnina, ovisno  o iskazanim 

interesima/prilikama  i o potrebama Općine koje se mogu pojaviti tijekom godine, o čemu 

odlučuje načelnik ili vijeće, ovisno o vrijednosti nekretnine. 
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2.5     GODIŠNJI PLAN PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE IMOVINE U  

           VLASNIŠTVU OPĆINE BILJE 

 

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o 

procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15) koji je donesen 03. srpnja 

2015. godine, a na snazi je od 25. srpnja 2015. godine. 

 

Procijenjena vrijednost imovine, odnosno pojedinih jedinica imovine rezultat je 

sveobuhvatnih istraživanja tržišnih cijena za pojedine vrste imovine, odnosno nekretnina na 

pojedinom području u ovom slučaju na području Općine Bilje  

 

Nekretnine se pojedinačno procjenjuju od strane ovlaštenih procjenitelja, a temeljem 

procjembenog elaborata napravljenog sukladno važećim zakonskim i pod zakonskim 

propisima. 

 

Općina Bilje će  U 2023.g. vršiti procjenu nekretnina od ovlaštenih procjenitelja  sukladno 

zakonu kad se za to ukaže potreba,  obzirom na  namjeru  raspolaganja. 

 

 
2.6.     GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA 

 
 
Sustavno, usklađivati  evidenciju nekretnina sa stvarnim stanjem,  gdje god je to moguće  

zamijeniti, prodati ili otkupiti  suvlasničke omjere na pojedinim nekretninama ili razvrgnuti 

suvlasničku zajednicu geometrijskom diobom. 
 
 

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i postepeno provođenje upisa prava vlasništva Općine 

na neuknjiženim nekretninama i njihovo evidentiranje u poslovne knjige je trajni zadatak  
 

Sustavno usklađivanje podataka u zemljišnim knjigama i katastru,  rješavanje imovinsko 

pravnih odnosa na nekretninama potrebnim radi realizacije.  

 

investicijskih projekata i izgradnje komunalne infrastrukture.  

 

 

2.7. GODIŠNJI PLAN VOĐENJA EVIDENCIJE IMOVINE 

 

Jedna od pretpostavki upravljanja i raspolaganja imovinom je uspostava Evidencije 

imovine koja će se stalno ažurirati i kojom će se ostvariti internetska dostupnost i 

transparentnost u upravljanju imovinom. Stoga je jedan od prioritetnih ciljeva koji se navode 

u Strategiji formiranje Evidencije imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini 

odnosno resursima s kojima Općina Bilje raspolaže. Evidencija imovine je sveobuhvatnost 

autentičnih i redovito ažuriranih pravnih, fizičkih, ekonomskih i financijskih podataka o 

imovini. 
 Općina Bilje će u 2023.g. nastaviti usklađivati svoje evidencije imovine,  sukladno 
zakonskim odredbama.  
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2.8. GODIŠNJI PLAN POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE SA  

       ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP  

       INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA  

      IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE BILJE 

 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 

69/22) Općina Bilje vezane uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravu na pristup 

informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Bilje 

- Na službenoj Internet stranici i dalje će  omogućavati pristup dokumentima 

upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 

- provoditi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama 

koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 

- organizirati učinkovito i transparentno korištenje imovine u vlasništvu Općine s ciljem 

stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi 

 

Kontinuiranom i redovitom objavom navedenih informacija kao i plana  savjetovanja s 

zainteresiranom javnošću na Internet stranici Općine Bilje zainteresiranoj javnosti omogućava 

se uvid u rad Općine te se povećava transparentnost i učinkovitost cjelokupnog sustava 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine. 
 

 

2.9. GODIŠNJI PLAN ZAHTJEVA ZA DAROVANJE NEKRETNINA UPUĆEN  

       MINISTARSTVU PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I  

       DRŽAVNE IMOVINE 
 

 

Prema novom Zakonu o upravljanju državnom imovinom kada je to opravdano i 

obrazloženo razlozima poticanja gospodarskog napretka, socijalne dobrobiti građana i 

ujednačavanja gospodarskog i demografskog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske, 

nekretninama se može raspolagati u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i bez naknade. 
 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ustanove mogle  su do 

31. prosinca 2019. dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava 

vlasništva na gore spomenutim nekretninama temeljem kojeg uz ispunjavanje propisanih 

uvijeta  Ministarstvo  izdaje ispravu podobnu za upis prava vlasništva na navedenim 

nekretninama jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ustanovi sukladno 

pravodobno podnesenim zahtjevima. 
 

Zakonom je propisano da su Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

odnosno ustanove dužne  provesti sve pripremne i provedbene postupke uključujući i 

formiranje građevinskih čestica radi upisa vlasništva na spomenutim nekretninama u zemljišne 

knjige, te da  troškove tih postupaka snose jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, odnosno ustanove. 

 

Općina Bilje je sukladno navedenim odredbama Zakonu  do konca  2019.g  podnijela  
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više   zahtjeva ( s obveznom popratnom dokumentacijom),  do sada je riješen samo jedan i to za 

prostor bivše trgovine u Kozjaku dok ostali nisu riješeni.  

 

Odlukom Ministarstva državne imovine od 04. prosinca 2019.g. Općina Bilje je stekla 

vlasništvo zgrade,  bivše trgovine u Kozjaku. To se riješilo  nakon niza godina u kojima se tražila 

predmetna zgrada kako bi se dobio prostor za društveni život naselja.  

 

Kako većina zahtjeva  nije  riješena,  Općina Bilje će tijekom 2023. godine nastaviti od 

Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine tražiti rješavanje zahtjeva, za  

čestice,  koje je prvi put zatražila u vremenu  2017. do 2019. godine. a nastavit će se s 

podnošenjem zahtjeva za stjecanje istih nekretnina po drugim zakonskim osnovama.  

U 2021. Općina Bilje je podnijela zahtjeve za dodjelu ili darivanje Pašnjak Sece Bilje  

(Malo nogometno igralište) -  u K.o. Bilje  kč. br. ( postupak je  u tijeku rješavanja).   
 

 

 

3. 

ZAKLJUČAK 

 

Godišnjim planom upravljanja imovinom Općine Bilje kao i drugim planskim aktima Općina B 

ilje djeluje u cilju  ostvarenja svojih zakonskih obveza i  strateškog cilja  Općine Bilje,  a to je  

učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine Bilje prema načelu 

učinkovitosti dobroga gospodara. 

 

Provođenje  zakonskih obveza i  navedenog strateškog cilja  Općina Bilje će provoditi kroz 

provođenje stalnih  aktivnosti za: 

- aktivacija neiskorištene i neaktivne općinske imovine putem npr. zakupa (najma),. 

- jačanje učinkovitosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u 

(su)vlasništvu Općine Bilje , insistiranjem na  stalnom povećanju razine 

transparentnosti i javnosti upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu 

Općine,  

 - uspostavu  jedinstvenog  sustava  i  kriterije  u procjeni vrijednosti pojedinog  

  oblika imovine, kako bi se poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije  

odredila njezina vrijednost  (snimanjem , popisom  i ocjena realnog stanja      imovine 

u vlasništvu Općine ) s naglasakom na osiguranje transparentnosti tržišta nekretnina.  

 (Za sve nekretnine koje Općina Bilje  bude  namjeravala prodavati 

tijekom godine vršit će se procjena vrijednosti istih). 

 

- trajno usklađenje i kontinuirano predlaganje te donošenje novih akata,  

-  redovno izvještavanje o provedbi  akata  planiranja, 

- razvoj ljudskih resursa, informacijsko-komunikacijske tehnologije i  

     financijskog aspekta Općine  Bilje.  

 

Općina Bilje s popunjenim Registrom imovine i izrađenom Strategijom upravljanja imovinom te 

ovim Planom upravljanja i raspolaganja imovinom ima dobre pretpostavke za racionalno 

upravljanje i podlogu za donošenje odluka koje će unaprijediti procese upravljanja imovinom. 
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Neovisno od činjenice što je do sada upravljanje i raspolaganje imovinom Općine bilo na dobroj 

razini, Općina Bilje će konstantno težiti načine za uspostavu još boljeg sustava gospodarenja 

općinskom imovinom, a kako bi se ista očuvala za buduće generacije. 

 

 

Klasa: 406-01/20-01/2 

Ur.broj: 2158-9-02-22- 9 

Bilje, 12.siječnja 2023. g.     

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

                Željko Cickaj, iur.v .r. 

 

***************************************************************************
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OIB:67820151229 

tel. / fax. :  031 – 740 – 202 

Na temelju članka 23. stavak 1. toč 2. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 

66/19) i članka 40. Društvenoga ugovora VODOOPSKRBA d.o.o. (Pročišćeni tekst od 

29.01.2013.)  Skupština Društva na prijedlog Uprave donosi 

 

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA 

 

I. 

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom 

području/području aglomeracije (vodoopskrbnom području i području aglomeracije), visinu 

cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se 

obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge. 

II. 

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine mjesta na području općine 

Darda,  Bilje i Jagodnjak, pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih 

voda (bez oborinskih voda). 

III. 

Tarifa vodnih usluga određuje se kako slijedi: 

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 17,70 kn/mj 

2. osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna) 5,00 kn/m3 

3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 

(varijabilna) 

2,50 

kn/m3 

4. osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda 

(varijabilna)1 

2,82 

kn/m3 

5. cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno 

ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne 

potrebe kućanstva 

 

2,40 
kn/m3 

6. cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju 

socijalno ugroženi građani 

0,90 

kn/m3 

7. osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda koju 

plaćaju socijalno ugroženi građani 

1,69 

kn/m3 

 
1 Primjenjivo samo tamo gdje se ta usluga pruža 
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8. cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih 

i sabirnih jama 

- 

 

   

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima2 određuje se kako slijedi: 

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 17,70 kn/mj 

2. osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)   9,00 kn/m3 

3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 

(varijabilna) 

  2,50 

kn/m3 

4. osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda 

(varijabilna) 

  2,82 

kn/m3 

5. cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih 

i sabirnih jama 

- 

kn/__ 

 

IV. 

 

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 

obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno. 

 

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade sa više 

posebnih dijelova nekretnine – cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđena 

prema stavku 1. ove točke dijeli, osim ako među vlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno. 

 

V. 

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu 

kućanstva.3  

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. 

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica 

lokalne samouprave. 

VI. 

Korisnicima vodne usluge odvodnja otpadnih voda cijena vodne usluge obračunava se po 

količini isporučene vode očitane na glavnom vodomjeru mjesečno.  

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje – fizičkim osobama koji su priključeni na 

komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe i crpe vodu iz drugih izvora, a postavljeni 

vodomjer ne pokazuje potrošnju ili nije aktivan, količina vodne usluge javne odvodnje 

obračunava se u paušalnom iznosu od 2,2 m3 po svakom članu kućanstva. Navedena količina 

 
2
Kao pod 3. 

 
3
Količine vode nužne za osnovne potrebe kućanstva moraju biti sastavni dio ove odluke. Preporuka Vijeća za 

vodne usluge je da se primjeni standard Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema kojem se ova količina 

iskazuje u litrama/dnevno/per capita te da ta količina ne bude manja od 70 l/dnevno po članu kućanstva. 
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paušalnog iznosa  izračunava se nakon svakog službeno objavljenog popisa stanovništva, u 

ovisnosti o količini stvarno isporučene vode građanstvu na uslužnom području. 

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje – fizičkim osobama koji nisu priključeni na 

komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, količina vodne usluge javne odvodnje 

obračunava se po svakom članu kućanstva u količini od 2,2 m3. Navedena količina 

izračunava se nakon svakog službeno objavljenog popisa stanovništva, u ovisnosti o količini 

stvarno isporučene vode građanstvu na uslužnom području. 

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje u zajedničkim prostorijama zgrade sa više 

posebnih dijelova nekretnine gdje nije moguća ugradnja vodomjera za svako kućanstvo – 

cijena vodne usluge odvodnje obračunava se po količini obračunate isporučene vode 

(podijelom). 

VII. 

Korisnicima prihvatnog okna za ispuštanje sadržaja iscrpljenog iz sabirnih jama utvrđuje se 

cijena od 10 kn/m3. Uvjeti prihvata sadržaja na prihvatno okno  definirani su Ugovorom 

između korisnika i Društva, a uvjeti korištenja prihvatnog okna definirani su Tehničkim 

uvjetima za korištenje prihvatnog okna. 

                                                                         VIII. 

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za 

korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.  

 

IX. 

Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost načelnika općine Darda, načelnika općine 

Bilje i načelnika općine Jagodnjak. 

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku do 5 dana po ishođenju prethodnih 

suglasnosti iz stavka 1. ove točke.  

X. 

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici isporučitelja vodne usluge. 

 

XI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Ur.br.: 082/1-2019. 

 

 

 

U  Dardi,  dana 29. 12. 2022.g.              Direktor:                                                                                                                                                                                                                      

Ur.br.:  065/1-2022 

Dejana Presečan Šipoš, mag.ing.aedif. 

 

 

 

 


