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62. 
Na temelju članka 31. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik" Općine 
Bilje  broj: 05/09.,), Općinsko vijeće 
Općine Bilje na svojoj 18. sjednici 
održanoj dana 13.kolovoza 2010.g. donosi 
slijedeći 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
 

Općinsko vijeće Općine Bilje prima 
na znanje Izvješće Mandatne komisije u 
povodu prestanka mirovanja mandata 
vijećnika Srećka Tatarevića. 
 

II. 
 

Sukladno članku 6.  Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (»Narodne novine«, broj 
44/05.-prečišćen tekst i 109/07.) temeljem 
podnesenog pisanog zahtjeva izabranog 
vijećnika Srećka Tatarevića  za aktiviranje 
mandata i započinjanja s obnašanjem 
dužnosti vijećnika i dostavljene izjave o 
prestanku obnašanja nespojive dužnosti 
utvrđuje se da je  dana 04.08.2010.g. 
prestalo  mirovanje mandata, te da s danom 
prestanka mirovanja mandata izabrani 
vijećnik Srećko Tatarević nastavlja s 
obnašanjem dužnosti vijećnika Općinskog 
vijeća Općine Bilje. 
 

III. 
 

Ovaj zaključak ima se objaviti u 
Službenom glasniku Općine Bilje. 
 
Klasa: 021-01/09-01/1 
Urbroj: 2100/02-10-20 
Bilje, 13.08. 2010. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
 

63. 
Na temelju članka 31. Statuta 

Općine Bilje («Službeni glasnik» broj 
05/09.),Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 18. sjednici održanoj dana 
13.08.2010.godine, donosi 
 

ODLUKU 
o provođenju otvorenog  postupka javne 
nabave radova na rekonstrukciji raskrižja 
županijskih cesta Ž4257 i Ž4042 u Bilju i 

prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj 
ulici u Bilju  

 
I. 
 

Općina Bilje provesti će otvoreni postupak 
javne nabave radova na rekonstrukciji 
raskrižja županijskih cesta Ž4257 i Ž4042 
u Bilju i prilazne nerazvrstane ceste u 
Crkvenoj ulici u Bilju na kč.br. 1795, 
1848, 1849, 1853, 1893 i 810 upisanih u 
k.o. Bilje.  

II. 
 

Procijenjena vrijednost nabave radova iz 
čl. 1. ove Odluke je 3.630.471,08 kuna + 
PDV. 

III. 
 

Izgradnja se planira kroz tri proračunske 
godine - 2010. , 2011. i 2012. godinu. 
Izvor planiranih sredstava u iznosu od 
1.500.000,00 kuna osiguran je u Proračunu 
Općine Bilje na stavci 4213- IZGRADNJA 
KRUŽNOG TOKA za 2010. godinu i u 
projekciji proračuna za 2011. i 2012. na 
stavci 4213 u iznosu od 1.000.000,00 kuna 
za svaku godinu. 
 

IV. 
 

Zadužuje se Načelnica Općine Bilje da u 
svojstvu naručitelja, a sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi ( NN 110/07, 125/08, ) 
donese Odluku o početku postupka javne 
nabave, provede propisani postupak javne 
nabave, donese potrebne odluke za 
njegovo provođenje, sklopi ugovor o 
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nabavi radova i izvrši isplate na temelju 
privremenih i okončanih situacija 
ovjerenih od strane nadzornog inženjera.  
 

V. 
 

Ova Odluka objavit će se u «Službenom 
glasniku» Općine Bilje i stupa na snagu 
danom objave. 
 
KLASA:340-03/10-01/3 
URBROJ: 2100/02-10-1 
Bilje, 13.08.2010.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
 
 
64. 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» broj 
05/09.),Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 18. sjednici održanoj dana  
13.08.2010.  godine, donosi 
 
 

ZAKLJUČAK  
o potpisivanju Sporazuma o 

suinvestitorstvu projekta rekonstrukcije 
raskrižja županijskih cesta Ž4257 i Ž4042 
te prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj 

ulici u Bilju sa Upravom za ceste Osječko-
baranjske županije 

 
I. 
 

Općina Bilje potpisati će sa Upravom za 
ceste Osječko-baranjske županije 
Sporazum o suinvestitorstvu projekta 
rekonstrukcije raskrižja županijskih cesta 
Ž4257 i Ž4042 te prilazne nerazvrstane 
ceste u Crkvenoj ulici u Bilju ( u daljnjem 
tekstu: Sporazum o sunvestitorstvu ).  
Osnovni ciljevi Sporazuma o 
suinvestitorstvu jesu uspostava poslovne 
suradnje između navedenih subjekata 
potpisnika Sporazuma, unapređenje 

prometne funkcionalnosti i sigurnosti kroz 
provođenje projekta koji je predmet 
suradnje i suinvestitorstva, realizacija 
projekta rekonstrukcije i uređenje i 
raspodjela prava i obveza na provođenju 
projekta rekonstrukcije te način korištenja i 
upravljanja obnovljenom infrastrukturom. 
   

II. 
 

Ovlašćuje se načelnica Općine Bilje 
Ružica Bilkić,oec da potpiše Sporazum o 
suinvestitorstvu iz čl. I. ovoga Zaključka. 
 

III. 
 

Prijedlog Sporazuma prilaže se ovome 
Zaključku i čini njegov sastavni dio.  
 

IV. 
 

Ova Odluka objavit će se u «Službenom 
glasniku» Općine Bilje. 
 
KLASA: 340-03/10-01/3 
URBROJ: 2100/02-10-2 
Bilje, 13.08.2010.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
 
OPĆINA DARDA, sa sjedištem u Dardi, 
Sv. Ivana Krstitelja 89, OIB: 
34375615619, koju zastupa Općinski 
načelnik Anto Vukoja 
 
i 
 
OPĆINA BILJE, sa sjedištem u Bilju, 
Kralja Zvonimira 1b, OIB: 23962939458, 
koju zastupa Općinska načelnica Ružica 
Bilkić, oec.  
 
i 
  
VODOOPSKRBA d.o.o. za obavljanje 
komunalnih djelatnosti, sa sjedištem u 
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Dardi, Ulica Sv. Ivana Krstitelja 101, OIB: 
67820151229, koje zastupa direktor Boris 
Ivančić, ing. građ. 
 
i  
 
KOMUNALNO BILJE d.o.o. za 
komunalne djelatnosti, sa sjedištem u 
Bilju, Ulica Kralja Zvonimira 1b, 
OIB:63140788294, koje zastupa 
privremena upraviteljica Mersiha 
Vehabović, mag.oec. 
 
 
Sklopili su u ___Bilju___ dana 
_15.srpnja__ 2010. godine slijedeći 
 
 

SPORAZUM  
o uređivanju međusobnih odnosa na 

projektu realizacije, izgradnje i 
korištenja „ Regionalnog sustava 
odvodnje JUŽNA BARANJA “ 

 
I. 

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da 
su: 
  

- dana 22.04.2009. Općina Darda, 
Općina Bilje, Općina Jagodnjak, 
Vodoopskrba d.o.o. i Komunalno-
Bilje d.o.o. zaključili Ugovor o 
suradnji na projektu realizacije i 
korištenja „Regionalnog sustava 
odvodnje JUŽNA BARANJA“ ( u 
daljnjem tekstu: Projekt ) kojim su 
se ugovorne strane obvezale na 
suradnju i koordiniranje aktivnosti 
radi realizacije izgradnje i 
korištenja objekata „ Regionalnog 
sustava odvodnje otpadnih voda 
JUŽNA BARANJA “ kojim bi se 
uspostavio sustav odvodnje kojim 
će biti obuhvaćene sve jedinice 
lokalne samouprave potpisnice 
Ugovora i uspostavila trajna 
poslovna suradnja komunalnih 
društava potpisnika Ugovora te 

uredile odnose i članstvo unutar 
društva Vodoopskrba d.o.o.   

- dana 11. svibnja 2009. godine 
Hrvatske vode, Općina Darda, 
Općina Bilje, Općina Jagodnjak, 
Vodoopskrba d.o.o. sklopili su 
Ugovor o supsidijarnom 
financiranju podprojekta 
Regionalnog sustava odvodnje „ 
Južna Baranja“ kojim su uredile 
financiranje izgradnje objekata 
Regionalnog sustava odvodnje 
otpadnih voda JUŽNA BARANJA. 

 
II. 

 
Sporazumne strane suglasno utvrđuju da će 
Vodoopskrba d.o.o. kao investitor i nositelj 
projekta izgradnje Regionalnog sustava 
odvodnje JUŽNA BARANJA prepustiti 
komunalnom društvu Komunalno-Bilje 
d.o.o. dogovorno upravljanje projektom 
izgradnje na području Općine Bilje u 
suradnji sa investitorom, a prema 
projektno-tehničkoj dokumentaciji i 
potrebnim dozvolama za građenje koje 
glase na Vodoopskrba d.o.o.  
Način upravljanja i međusobne odnose 
glede upravljanja investicijom od strane 
Komunalno-Bilje d.o.o. komunalna društva 
Vodoopskrba d.o.o. i Komunalno-Bilje 
d.o.o. urediti će zasebnim Sporazumom.  
 

III. 
 

Sve sporazumne strane suglasne su da se 
na ime troška upravljanja projektom 
investitoru i nositelju projekta izgradnje 
Regionalnog sustava odvodnje JUŽNA 
BARANJA prizna trošak u iznosu od 1% 
od ukupno realizirane vrijednosti Projekta i 
to na način da se pojedinačno, u omjeru 
izvedenih radova, troškom upravljanja 
projektom tereti onu općinu na čijem su 
području radovi i izvedeni. 
Sporazumne strane su suglasne da se, 
nakon početka realizacije Projekta, 
obračun troška upravljanja ovim projektom 
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i terećenje po ovom trošku provodi u 
skladu sa stvarnom dinamikom realizacije. 
Načelnici Općine Darda i Općine Bilje 
obvezuju se predložiti nadležnim 
općinskim tijelima donošenje potrebnih 
odluka radi preuzimanja obveza 
predloženih prethodnim stavcima ovog 
članka. 
 

IV. 
 

Sporazumne strane utvrđuju da je u tijeku 
realizacija projekta izgradnje kolektora 
Darda-Bilje koje izvodi Vodogradnja d.o.o. 
iz Osijeka, a koji se financira temeljem 
Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih 
građevina na području južne Baranje 
sklopljenog između Hrvatskih voda i 
Komunalno-Bilje d.o.o. i Sporazuma o 
uređivanju izgradnje i drugih odnosa u 
svezi sa sustavom odvodnje Južna Baranja 
sklopljenog između Općine Darda i Općina 
Bilje dana 8. travnja 2005. godine. 
Sporazumne strane suglasne su da se na 
ime troška upravljanja projektom 
investitoru i nositelju projekta izgradnje 
kolektora Darda-Bilje prizna trošak u 
iznosu od 1% od ukupno realizirane 
vrijednosti Projekta i to na način da se 
pojedinačno, u omjeru izvedenih radova, 
troškom upravljanja projektom tereti onu 
općinu na čijem su području radovi i 
izvedeni. 
Sporazumne strane suglasne su da se 
obračun troškova upravljanja ovim 
projektom iz stavka 2. ovoga članka, a koji 
je u tijeku, i terećenje po istom napravi po 
završetku realizacije. 
Načelnici Općine Darda i Općine Bilje 
obvezuju se predložiti nadležnim 
općinskim tijelima donošenje potrebnih 
odluka radi preuzimanja obveza određenih 
prethodnim stavcima. 
 

V. 
 

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je 
Ugovorom iz čl. 1. st. 2. ovoga Sporazuma 
određeno u čl. 3. st. 6. da procijenjena 

vrijednost Projekta obuhvaća neto 
vrijednost svih izvedenih radova, roba i 
usluga bez poreza na dodanu vrijednost i 
da će sredstvima iz navedenog Ugovora 
financirati samo neto procijenjena 
vrijednost radova, roba i usluga bez poreza 
na dodanu vrijednost. 
Općina Darda i Općina Bilje suglasno 
sporazumijevaju da će sufinancirati 
plaćanje razlike između neto i bruto 
procijenjene vrijednosti Projekta a koja se 
odnosi na plaćanje poreza na dodanu 
vrijednost za izvedene radove, robe i 
usluge na način da će svaka općina platiti 
iznos poreza na dodanu vrijednost za 
radove koji su izvedeni na njenom 
području.  
Sredstva uplaćena na ime poreza na 
dodanu vrijednost investitor će nakon 
izvršenog povrata poreza na dodanu 
vrijednost vratiti Općini Darda i Općini 
Bilje u iznosu u kojemu su one sudjelovale 
u sufinanciranju. 
 

VI. 
Sporazumne strane utvrđuju da ne 
mijenjaju tekst i važenje odredbi ugovora 
iz čl. 1. ovoga Sporazuma te da odredbe 
ovoga Sporazuma proizvode pravni učinak 
ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama 
navedenih ugovora.  
 

VII. 
 

Ovaj Sporazum sastavljen je u 8 (osam) 
primjeraka od kojih svaka sporazumna 
strana zadržava po 2 (dva) primjerka. 
 

VIII. 
 

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom 
potpisa svih sporazumnih strana. 
 
 
U znak prihvata predstavnici strana iz 
Sporazuma isti niže potpisuju: 
 
Za Općinu DARDA: Općinski načelnik 
                                   Anto Vukoje 
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Za Općinu BILJE:Općinska načelnica 
   Ružica Bilkić,oec. 
 
Za VODOOPSKRBU d.o.o. Darda 
                           Boris Ivančić, ing.građ. 
 
Za KOMUNALNO-BILJE d.o.o. 
  Privremena upraviteljica: 
 Mersiha Vehabović, mag.oec.  
 
********************************** 
 
 
65. 
 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» broj 
05/09.),Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 18. sjednici održanoj dana 
13.08.2010.  godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o provođenju otvorenog  postupka javne 
nabave radova i financijskih sredstava za 
izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića u 

Bilju zaduživanjem kod izvođača radova 
 

I. 
 

Općina Bilje provesti će otvoreni postupak 
javne nabave radova na izgradnji dječjeg 
vrtića u Bilju, Ulica Biljske satnije ZNG 
RH, Bilje, na kč.br. 557 i na dijelu kč.br. 
1847 upisane u k.o. Bilje, nakon što bude 
preparcelirana i pripojena parceli 557 kako 
je predviđeno Prostornim planom uređenja 
Općine Bilje ( «Službeni glasnik» Općine 
Bilje broj:8/05 ), a temeljem Glavnog 
projekta Z.o.p. 05/08 i b.p. 05-01/08 
Zavoda za urbanizam i izgradnju d.d. 
Osijek od travnja 2008.   
 

II. 
 

Procijenjena vrijednost nabave radova iz 
čl. 1. ove Odluke je 8.333.553,00 kuna + 
PDV. 
 

III. 
 

Postupkom javne nabave radova na 
izgradnji dječjeg vrtića u Bilju pribavit će 
se u cijelosti i financijska sredstva za 
ispunjenje obveza po ugovoru o javnoj 
nabavi radova a za ista, sukladno čl. 13. st. 
3. toč. 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi ( NN 
110/07, 125/08 ), ne postoji obveza 
naručitelja da ih unaprijed osigura u svome 
proračunu.  

IV. 
 

Zadužuje se Načelnica Općine Bilje da u 
svojstvu naručitelja, a sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi ( NN 110/07, 125/08 ) 
donese Odluku o početku postupka javne 
nabave kojom će osnovati stručno 
povjerenstvo za provedbu postupka javne 
nabave.  

V. 
 

Zadužuje se Načelnica da po provedenom 
postupku javne nabave, a na temelju 
mišljenja i prijedloga stručnog 
povjerenstva za provođenje postupka javne 
nabave podnese prijedlog Odluke o 
odabiru Općinskom vijeću na usvajanje.  
 

VI. 
 

Ova Odluka objavit će se u «Službenom 
glasniku» Općine Bilje i stupa na snagu 
danom objave. 
 
KLASA: 361-01/10-01/1 
URBROJ:2100/02-10-1  
Bilje, 13.08.2010.g. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
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66 
 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» broj 
05/09.),Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 18. sjednici održanoj dana 
13.08.2010.  godine, donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o dopuni natječajne dokumentacije za otvoreni 
natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u 

Poslovnoj zoni „ Sjever “ Općine Bilje 
 
 

I. 
 

Dopunjuje se i mijenja tekst Otvorenog 
natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta u Poslovnoj zoni „ Sjever „ 
Općine Bilje i natječajna dokumentacija. 
 

II. 
 

Tekst Natječaja i natječajna dokumentacija 
nalaze se u privitku ovoga zaključka i čine 
njegov sastavni dio. 

 
III. 

 
Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom glasniku» Općine Bilje. 
 
KLASA: 944-01/08-01/2 
URBROJ: 2100-02-10-132 
Bilje, 13.08.2010.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
 
 
67.    
 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» Općine 
Bilje,  broj  05/09.),Općinsko vijeće 
Općine Bilje, na svojoj 18. sjednici 
održanoj dana 13.08.2010.  godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o preuzimanju obveza po Sporazumu o 
uređivanju međusobnih odnosa na projektu 
realizacije, izgradnje i korištenja 
„Regionalnog sustava odvodnje JUŽNA 
BARANJA „ od dana 15. srpnja 2010.g. 

 
 

I. 
 

Općina Bilje preuzima obveze po 
Sporazumu o uređivanju međusobnih 
odnosa na projektu realizacije, izgradnje i 
korištenja „ Regionalnog sustava odvodnje 
JUŽNA BARANJA „ ( u daljnjem tekstu: 
Sporazum ) potpisanog između Općine 
Bilje i Općine Darda dana 15. srpnja 2010. 
godine. 
Osnovni ciljevi Sporazuma jesu uspostava 
poslovne suradnje između navedenih 
subjekata potpisnika Sporazuma, 
utvrđivanje zajedničkog interesa na 
provođenju i upravljanju ranije opisanog 
projekta, način osiguranja sredstava 
troškova upravljanja projektom i drugi 
međusobni odnosi vezani uz projekt 
realizacije i korištenja „Regionalnog 
sustava odvodnje Južna Baranja“.        
  
 

II. 
 

Tekst Sporazuma prilaže se ovome 
Zaključku i čini njegov sastavni dio.  
 

III. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom glasniku» Općine Bilje. 
 
KLASA: 325-01/08-01/5 
URBROJ: 2100/02-10-28 
Bilje, 13.08.2010.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
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68. 
 
Na temelju članka 31. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik" Općine 
Bilje, broj: 05/09.,),  Općinsko vijeće 
Općine Bilje na svojoj 18 . sjednici 
održanoj dana 13.08. 2010. g. donosi   
 

ODLUKU 
o 

namjeni dijela k.č.br. 442/1 u Poslovnoj 
zoni „Sjever“ općine Bilje za izgradnju 
reciklažnog dvorišta za odvojeno 
prikupljanje otpada u gospodarenju 
komunalnim otpadom,  reciklažnog 
dvorišta za građevni otpad i rasadnika 

 

1. Ovom Odlukom određuje se 
namjena dijela k.č.br. 442/1 u 
Poslovnoj zoni „Sjever“ općine 
Bilje upisan u z.k. ul. 983 K.O. 
Bilje i označenog kao redni brojevi 
14/2, 14/3, 14/4 i 14/5 iz Situacije, 
ukupne površine 4000 m2.  

2. Katastarske čestice navedene u 
točki 1. ove Odluke namijenjene su 
za izgradnju reciklažnog dvorišta 
za odvojeno prikupljanje otpada u 
gospodarenju komunalnim 
otpadom, reciklažnog dvorišta za 
građevni otpad, te rasadnika. 

3. Katastarske čestice navedene u 
točki 1. povjerit će se na 
upravljanje Komunalnom-Bilje 
d.o.o.  

4. Grafički prikaz s planiranim 
površinama za navedene djelatnosti 
po fazama sastavni je dio ove 
Odluke. 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave i objavit će se u „Službenom 
glasniku“ općine Bilje. 

 
Klasa: 944-01/08-01/2 
Urbroj: 2100/02-10- 
Bilje, 13.08.2010.g. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 

********************************** 
 
 
69. 
 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik" Općine 
Bilje ,  broj: 05/09.,), Općinsko vijeće 
Općine Bilje na svojoj 18 . sjednici 
održanoj dana 13.08. 2010. g donosi 
slijedeću   
 

ODLUKU 
o 

lokaciji reciklažnog dvorišta za odvojeno 
prikupljanje otpada u gospodarenju 
komunalnim otpadom i reciklažnog 

dvorišta za građevni otpad na području 
općine Bilje 

 

1. Ovom se Odlukom utvrđuje 
lokacija za izgradnju reciklažnog 
dvorišta za odvojeno prikupljanje 
otpada u gospodarenju komunalnim 
otpadom, te reciklažnog dvorišta za 
građevni otpad na području općine 
Bilje. 

 

2. Za izgradnju reciklažnog dvorišta i 
reciklažnog dvorišta za građevni 
otpad na području općine Bilje 
određuje se lokacija u Poslovnoj 
zoni „Sjever“ Bilje, na dijelu k.č.br. 
442/1, neizgrađeno građevinsko 
zemljište upisano u z.k. ul. 983 
K.O. Bilje i označenog kao redni 
brojevi 14/2, 14/3, 14/4 i 14/5 iz 
Situacije, ukupne površine         4 
000 m2.  
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3. Grafički prikaz - Situacija s 
položajem čestica iz točke 2. 
sastavni je dio ove Odluke. 

 
 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave na oglasnoj ploči općine 
Bilje, a objavit će se u „Službenom 
glasniku“ općine Bilje.  

 
Klasa: 351-01/07-01/2 
Urbroj: 2100/02-10- 
Bilje, 13.08. 2010.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
 
 
70. 

  Temeljem članka 31. Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 
Bilje, broj 5/9)  i članka 14. Odluke o 
osnivanju Općinskog savjeta mladih 
Općine Bilje, Općinsko vijeće Općine Bilje  
na svojoj 18. sjednici održano 
13.08.2010.g. provelo je izbore za članove 
Savjeta mladih i primilo na znanje 
slijedeće  

 
            IZVJEŠĆE 
o rezultatima glasovanja  za 

članove Savjeta mladih Općine Bilje 
 

I. 
 

Odbor za izbor i imenovanje temeljem 
dobivenih glasova za članove Savjeta 
mladih Općine Bilje  izvješćuje Općinsko 
vijeće da su većinom glasova za članove 
Savjeta mladih izabrani   : 
 

1. VIKTOR DEKANJ, rođen 
02.10.1990.g iz Vardaraca , Š. 
Petefija 159.  
 

2. MATO ŠIMIĆ, rođen 
20.10.1983.g. iz Bilja, J:J: 
Strossmayera 22  

 
3. DAVID KOVAČ, rođen 

03.08.1990.g. iz Kopačeva L. 
Košuta 10 d  

 
4. DAVID KARAKAŠ , rođen 

16.101984.g. iz Kopačeva , Š. 
Petefija 3 

 
5. DRAŽEN ŽULJ, rođen, 

10.06.1983.g. iz Bilja, K. 
Tomislava 35. 

 
II. 

Mandat članova Savjeta mladih Općine 
Bilje je dvije godine, računajući od dana 
konstituiranja. 

Predsjednik i zamjenik predsjednika 
Savjeta mladih Općine Bilje  biraju se iz 
reda članova Savjeta mladih  na način 
određen Odlukom o osnivanju Savjeta 
mladih Općine Bilje  (»Službeni glasnik« 
broj 1/8). 

III 

Ova izvješće ima se objavit  u Službenom 
glasniku Općine Bilje  

      

Klasa:021-01/09-01/1  
Urbroj: 2100/02-10- 
Bilje, 13.08. 2010.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
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71. 
 

Na temelju članka 78. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (''NN'', br. 
76/07 i 38/09) članka 31. Statuta Općine 
Bilje (''Službeni glasnik'' br. 05/09.) 
Općinsko vijeće Općine Bilje, na 18. 
sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2010. 
godine, donijelo je: 
 
 

O D L U K U  
O STAVLAJNJU IZVAN SNAGE 

DETALJNOG PLANA UREĐENJA „ 
SREDIŠTE“ BILJE 

 
 

Članak 1.  
Ovom Odlukom započinje stavljanje izvan 
snage Detaljni plan uređenja „ Središte “ 
Bilje        ( „ Službeni glasnik “ Općine 
Bilje br. 2/01 i 01/09) ( u daljnjem tekstu : 
Plan), sukladno članku 102. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji ( „ Narodne 
novine'', br. 76/07 i 38/09). 
 

Članak 2.  
Razlozi za stavljanje  Plana izvan snage su 
sljedeći: 
- Detaljni plan uređenja nije usklađen sa 
planom šireg područja  – Urbanističkim 
planom uređenja ( UPU ) naselja Bilje, koji 
je u fazi nacrta konačnog prijedloga . UPU 
je usuglašen je sa realnim potrebama 
stanovništva i  novom razvojnom 
strategijom Općine Bilje, te  bi trebao biti 
jedina polazna osnova za sve buduće 
realizacije, a bez ograničenja po planovima 
nižeg reda kao što je Detaljni plan uređenja 
„ Središte “.  
- DPU onemogućava bitne razvojne 
realizacije od kojih je najvažnija: uređenje 
centra naselja Bilje.   
- izgradnju  predviđena DPU-om nije 
moguće realizirati (npr. velika i bitna 
građevina u centru naselja koja je planirana 
po DPU-u nema riješeno parkiranje te je 
nemoguće dobiti dozvolu za građenje ) 

- predviđena zaštita pojedinih građevina  
rađena je bez stručne analize te su neke 
građevine i realizacije zaista nepotrebno 
stavljene u nesrazmjer sa okruženjem , a 
što je ispravljeno novim  UPU-u  te će  
tako  biti omogućena svojevrsna deblokada 
planiranih realizacija po DPU-u 
- Nemogućnost dogradnje Doma kulture u 
Bilju gdje se planiraju preseliti prostorije 
Općine Bilje, koja nema vlastiti prostor, 
već je u iznajmljenom prostoru 
 

Članak 3.  
Obuhvat Plana je 32,68 ha i obuhvaćen je 
središnji dio naselja Bilje. Granice 
obuhvata određene su u grafičkom dijelu 
Plana, kartografski prikaz , list br. 1.   
 

Članak 4. 
Plan je neusklađen sa planom šireg 
područja – Urbanističkim planom uređenja 
( UPU ) naselja Bilje, koji je u fazi nacrta 
konačnog prijedloga te nije u skladu s 
novom razvojnom strategijom.  
 

Članak 5. 
Stavljanjem Plana izvan snage bit će 
omogućena nova razvojna strategija i 
realizacija razvojnih programa, radi novih 
potreba i načina uređivanja i izgradnje 
središnjeg dijela naselja Bilja.  
 

Članak 6. 
Za potrebe stavljanja izvan snage Plana 
nije potrebna izrada stručnih podloga nego 
će se  koristiti  sam Plan . 
 

Članak 7. 
Stručna rješenja se ne pribavljaju, već se 
koristi Detaljni plan uređenja „ Središte “                 
Bilje ( „ Službeni glasnik “ Općine Bilje 
br. 02/01 ) te Izmjene i dopune DPU „ 
Središte “ Bilje    („ Službeni glasnik “ 
Općine Bilje br.  01/09) . 
 

Članak 8. 
Za stavljanje Plana van snage,  koristiti će 
se kartografske podloge iz Detaljnog plana 
uređenja  „ Središte “ Bilje ( izrađen od 
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strane Zavoda za prostorno planiranje d.d. 
iz Osijeka br. 77/1998 ) te iz Izmjena i 
dopuna DPU „ Središte “ Bilje (izrađen od 
strane Zavoda za prostorno planiranje d.d. 
iz Osijeka br. 47/2008 ). 
 

 
Članak 9. 

Popis tijela i osoba određenih posebnim 
propisima koji daju očitovanja, odnosno 
suglasnosti  za stavljanje  Plana izvan 
snage, iz područja svog djelovanja, te 
drugih sudionika koji će sudjelovati u 
stavljanju Plana van snage, je sljedeći:  
 

1. Republika Hrvatska  
Ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva 
Zavod za prostorno planiranje 
Republike Austrije 20 
ZAGREB 
 

2. Republika Hrvatska  
Ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva 
Urbanistička inspekcija 
Republike  Austrije 20 
ZAGREB 
  

3. Republika Hrvatska  
Ministarstvo kulture  
Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Osijeku   
F. Kuhača 27 
OSIJEK 
 

4. Republika Hrvatska  
Ministarstvo kulture  
Uprava za zaštitu  prirode  
Runjaninova 2 
ZAGREB 
 

5. Republika Hrvatska  
Ministarstvo obrane 
Služba za nekretnine, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša 
Uprava za graditeljstvo i zaštitu 
okoliša 
Trg kralja Petra Krešimira IV 1 

ZAGREB 
 

6. Javna ustanova  
Zavod za prostorno uređenje  
Osječko-baranjske županije  
Kapucinska 40/I  
OSIJEK 
 

7. Osječko-baranjska županija  
Upravni odjel za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša   
Europske avenije 11 
OSIJEK 

 
8. Osječko-baranjska županija  

Upravni odjel za prostorno  
uređenje, graditeljstvo i zaštitu  
okoliša  Ispostava Beli  Manastir  
Kralja Tomislava 53 
BELI  MANASTIR 
 

9. Vijeće mjesnog odbora Bilje 
K. Zvonimira 2 
BILJE 
 

10. HEP  - Operator distribucijskog 
sustava  d.o.o.  
DP Elektroslavonija    
Služba za razvoj i investicije  
Šetalište  kardinala  F. Šepera 1a 
OSIJEK 
 

11. HEP Plin d.o.o.  
Cara Hadrijana 7  
OSIJEK 
 

12. Uprava za ceste Osječko-baranjske 
županije  Osijek,  
Vij. I. Meštrovića 14 e  
OSIJEK 
 

13. Vodoopskrba d.o.o.   
Sv. I. Krstitelja 101 
DARDA 
 

14. Komunalno – Bilje d.o.o. 
K. Zvonimira 1b 
BILJE 
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15. INA Industrija nafte d.d. Zagreb 
Vukovarska 306 
OSIJEK 
 

16. Hrvatske vode  
VGO za vodno područje sliva 
Drave i Dunava-Osijek  
Splavarska 2a 
OSIJEK 
 

17. Policijska uprava Osječko-
baranjska  
Sektor upravnih i inspekcijskih 
poslova i poslova civilne zaštite 
Trg l. Ružičke 1 
OSIJEK 

 
18. Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje 
PU za zaštitu i spašavanje Osijek 
Ribarska 1/III 
OSIJEK 
 

19. Hrvatske šume d.o.o. 
Uprava šuma Osijek 
Prolaz J. Benašića 1 
OSIJEK 
 

20. Javna ustanova Park prirode 
Kopački rit 
Titov dvorac 1 
LUG – TIKVEŠ 
  

21. Hrvatske pošte d.d. 
Središte pošta Osijek 
K. A. Stepinca 17 
OSIJEK 
 

22. HRVATSKA AGENCIJA ZA 
TELEKOMUNIKACIJE 
Jurišićeva 13 
ZAGREB 

 
23. HT- HRVATSKE 

TELEKOMUNIKACIJE d.d. 
Regija 4 – Istok 
Kardinala A. Stepinca 8b 
OSIJEK 
 

24. OT – Optima telekom d.o.o. 
Regija Istok 
L. Jagera 2 
OSIJEK 
 

25. TELE 2 d.o.o. 
Ul. grada Vukovara 269 d 
ZAGREB 
 
 

26. B NET d.o.o. 
Regionalni centar Osijek 
Lopudska 34 f 
OSIJEK 
 

27. METRONET d.o.o. 
Ul. grada Vukovara 269 d 
ZAGREB 
 

28. VIP NET d.o.o. 
Hrvatske Republike 43 
OSIJEK 
 

29. Odašiljači i veze d.o.o. 
Ul. grada Vukovara 269 d 
ZAGREB 

 
30. Udruga pokretnih komunikacija 

Hrvatske  
Nova Ves 50 
ZAGREB 

 
Članak 10. 

Pravne osobe navedene u stavku 1. članka 
9., sukladno članku 79. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji , trebaju u 
roku od 15 dana od dana dostave,  dostaviti 
očitovanje, odnosno suglasnost za 
stavljanje Plana izvan snage ili zahtjeve za 
preispitivanje Odluke o stavljaju van snage 
Plana. 
Ukoliko navedena tijela i osobe ne dostave 
svoje očitovanje, smatrat će se da su 
suglasni sa stavljanjem Plana van snage. 
 

Članak 11. 
Ne  predviđaju se financijska sredstava za 
stavljanje Plana izvan snage. 
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Članak 12. 
Provođenje ove Odluke povjerava se 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Bilje. 
 

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 
po njezinu objavljivanju u ''Službenom 
glasniku'' Općine Bilje. 
 
KLASA:350-04/10-01/3 
UR.BROJ:2100/02-10-1 
Bilje, 13. kolovoz 2010.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
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