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21. 

Na temelju  članka 9. Statuta 
Općine Bilje ("Službeni glasnik" Općine 
Bilje  broj: 01/06.) Općinsko vijeće 
Općine Bilje na 19.sjednici održanoj 
dana 29.svibnja 2008. godine donijelo je 
slijedeću  
 

ODLUKU 
o Sporazumu o osnivanju Udruge  
općina i gradova Slavonije i 
Baranje  koje imaju minsko 
sumnjivi prostor 

 
I. 

 
Prihvaća se Sporazum o 

osnivanju Udruge  općina i gradova 
Slavonije i Baranje  koje imaju minsko 
sumnjivi prostor .  

II. 
 
Ova odluka o prihvaćanju 

Sporazuma o osnivanju Udruge  općina i 
gradova Slavonije i Baranje  koje imaju 
minsko sumnjivi prostor zamjenjuje 
potpis na Sporazumu  i čini njegov 
sastavni dio. 

 
III. 

 
Ova odluka biti će objavljena u 
„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 
 
Klasa:900-01/08-01/1 
Urbroj:2100/02-08-3 
Bilje, 29. svibnja  2008. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE   
        Predsjednik općinskog vijeća 
                 Zdenko Jumić,v.r. 
*********************************
* 

 

 
 
 
 22.      
          Na temelju  članka 40. Statuta Općine 
Bilje ("Službeni glasnik" Općine Bilje  
broj:01/06.) i članka 9. Zakona o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“ br:  174/04, 
33/05. i 79/07.) Općinsko vijeće Općine Bilje 
na 19. sjednici održanoj dana 29. svibnja 
2008. godine donijelo je 
 
 

Zaključak 
o pokretanju postupka  izrade Nacrta 
Procjene ugroženosti i plana zaštite i 

spašavanja Općine Bilje 
 

I. 
 

Pokreće se postupak izrade Nacrta Procjene 
ugroženosti i plana zaštite i spašavanja Općine 
Bilje  
 

II. 
 

Za člana Radne skupine za izradu Procjene 
ugroženosti i plana zaštite i spašavanja  
Općine Bilje imenuju se  
  

1. Željko Cickaj -  načelnik 
Stožera, 

2. Željko Kolarić -  član, 
3. Zdenko Jumić - član, 
4. Goran Ranogajec - član, 
5. Lajoš Dera - član, 
6. Srećko Tatarević - član, 
7. Ivan Grabovac - član, 
8. Franjo Kluiser - član, 
9. Damir Buček - član. 
10. Imre Ador – član  
11. Atila Varga - član 
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III. 

 
Nacrt izrade Procjene i plana zaštite i 
spašavanja Općine Bilje dostaviti će se 
Upravi za zaštitu i spašavanje na 
suglasnost. 
 
 
Klasa: 810-01/06-01/2 
Urbroj: 2100/02-08-15 
Bilje,29. svibnja 2008. godine. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE   
        Predsjednik općinskog vijeća 
                 Zdenko Jumić,v.r. 
********************************* 
 
23. 
  

Na temelju  članka 40. Statuta 
Općine Bilje ("Službeni glasnik" Općine 
Bilje  broj:01/06.) i članka 9. Zakona o 
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 
br:  174/04, 33/05. i 79/07.) Općinsko 
vijeće Općine Bilje na 19. sjednici 
održanoj dana 29. svibnja 2008. godine 
donijelo je 

 
Rješenje 

o osnivanju Stožera za zaštitu i 
spašavanje Općine Bilje i  

imenovanju članova navedenog 
Stožera 

     
  

I. 
 

Osniva se Stožer zaštite i spašavanja 
Općine Bilje 
 

II. 
 

 Za članove Stožera zaštite i spašavanja  
Općine Bilje imenuju se: 
 

1. Željko Cickaj -  načelnik 
Stožera, 

2. Željko Kolarić -  član, 
3. Zdenko Jumić - član, 
4. Goran Ranogajec - član, 
5. Lajoš Dera - član, 
6. Srećko Tatarević - član, 
7. Ivan Grabovac - član, 
8. Franjo Kluiser - član, 
9. Damir Buček - član. 
 

III. 
 

 Danom stupanja na snagu ovog 
Rješenja prestaje važiti rješenje o -
*imenovanju Stožera civilne zaštite Općine 
Bilje Klasa: 810-01/01-01/2 Urbroj: 2100/02-02-
05-11, od 25. listopada 2005. godine. 
 

IV. 
 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Bilje i dostavit će se svim 
članovima Stožera civilne zaštite Općine 
Bilje. 
   
          
Klasa: 810-01/06-01/2 
Urbroj: 2100/02-08-16 
Bilje,29. svibnja 2008. godine. 
   
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE   
        Predsjednik općinskog vijeća 
                 Zdenko Jumić,v.r. 
********************************** 
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24. 
 

Na temelju  članka 40. Statuta 
Općine Bilje ("Službeni glasnik" Općine 
Bilje  broj:01/06.) i članka 5. Zakona o 
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 
br:  174/04, 33/05. i 79/07.) Općinsko 
vijeće Općine Bilje na 19. sjednici 
održanoj dana 29. svibnja 2008. godine 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Procjene ugroženosti 

od požara i tehnoloških eksplozija i 
Plana zaštite od požara Općine Bilje  

 
 

Članak 1. 
 

 Mijenja se i dopunjuje Procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija Općine Bilje („Službeni 
glasnik“ br: 2/2007.) tako da se: 

- na strani 33 Procjene u 
„Tablici 25. Općina Bilje – 
Privatno vlasništvo“ i 
„Tablici 26. Općina Bilje –
Društveno vlasništvo“  u 
cijelosti se brišu redovi 5 „K. 
Vinogradi“, a redovi 
„ukupno“ se mijenjaju 
razmjerno izmjenama 
nastalim brisanjem redova 5. 

- na stranici 52 Procjene, u 
„Tablici 39 – Telefonske i 
radioveze uporabljive u 
gašenju požara“  u redu 
Policijska postaja Beli 
Manastir briše se broj 
telefona 700-111 i umjesto 
njega upisuje broj: 238-139, 

- na stranici 52 Procjene, u 
„Tablici 39 – Telefonske i 
radioveze uporabljive u 
gašenju požara“  u redu 

Centar za izvješćivanje briše se 
broj telefona 985 i umjesto njega 
upisuje se broj 112, 

- na stranici 53, u „Tablici 39 – 
Telefonske i radioveze uporabljive 
u gašenju požara“, pod DVD Bilje 
– centralno društvo Općine Bilje, 
DVD Vardarac, DVD Lug i DVD 
Kopačevo, u redovima 
Zapovjednik i Dozapovjednik brišu 
se imena i prezimena osoba te 
brojevi telefona tako da ostaju 
upisane samo funkcije.  

- kao dodatak „Tablice 39 – 
Telefonske i radioveze uporabljive 
u gašenju požara“ imaju se 
zasebno iskazati imena osoba po 
funkcijama iz prethodnog stavka, 
sa brojevima telefona, 

- na strani 53., pod točkom 4., 
dodaje se kao dodatak „Tablici 40. 
Pregled požara u zadnjih 10 
godina“  zasebno se dodaju podaci 
o požarima od 1997 – 2007. godine 
sa troškovima iz evidencije 
Osječko-baranjske županije, 
Sektora upravnih, inspekcijskih i 
poslova civilne zaštite  

 
Sve navedene izmjene i dopune imaju 

se uobličiti zasebno, tako da se dodaju u 
postojeću Procjenu kao dopunske uvezane 
stranice  na odgovarajućim mjestima uz 
stranice na koje se odnose. 

 
 

Članak 2. 
 

 Mijenja se i dopunjuje Plan zaštite od 
požara Općine Bilje („Službeni glasnik“ br: 
2/2007.) tako da se: 

- na strani 6 Plana, pod točkom a),  u 
„Tabeli 1. Broj vatrogasaca i 
oprema postrojbi“ mijenja se naziv 
kolone „Cisterna“ u „Navalno 
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motorno vozilo“  a u 
slijedećem redu iste kolone, 
umjesto „R“ upisuje se broj: 
2, 

- na strani 6 Plana, pod točkom 
b),  u „Tabeli 2. Ustroj i 
zapovijedanje dobrovoljnim  
vatrogasnim postrojbama“ 
brišu se imena i prezimena te 
telefonski brojevi tako da u 
istoj tablici ostaju upisane 
samo funkcije, a zasebno se 
dodaje tabela 2a sa popisom 
funkcija te odgovarajućim 
izmjenama u osobama i 
telefonskim brojevima 
sukladno aktualnom stanju, 
što postaje sastavnim dijelom 
Plana, 

- na stranici 11 Plana mijenja 
se „Tabela 3. Slijed poziva 
čelnika općine“ tako da se 
brišu stavke imena i 
prezimena osoba, adrese i 
telefonski brojevi, a zasebno 
se, kao dodatak navedenoj 
Tabeli 3 se naveode imena, 
prezimena i telefonski brojevi 
osoba prema funkcijama i 
slijedu poziva, što se ulaže u 
Plan i njegov je sastavni dio. 

 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u 
"Službenom glasniku" Općine Bilje. 
 
 
Klasa: 810-01/06-01/ 
Urbroj:2100/02-08-14 
Bilje, 29.05.2008.g. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE   

        Predsjednik općinskog vijeća 
                 Zdenko Jumić,v.r. 
********************************** 
 
25. 
    
          Na temelju  članka 40. Statuta Općine 
Bilje ("Službeni glasnik" Općine Bilje  
broj:01/06.) i Zakona o zaštiti i spašavanju 
(„Narodne novine“ br:  174/04, 33/05. i 
79/07.) Općinsko vijeće Općine Bilje na 19. 
sjednici održanoj dana 29. svibnja 2008. 
godine donijelo je 

 
 

PROGRAM  
AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD 
POSEBNOG INTERESA ZA RH U 2008. 

GODINI ZA OPĆINU BILJE U 
PREDŽETVENOM I ŽETVENOM 

RAZDOBLJU 
 

SADRŽAJ 
 
OPĆI DIO 
 
  Makrolokacija 
  Mikrolokacija 
  Prometnice 
  Požarne opasnosti 
 
OPERATIVNI DIO 
 
 PP snage i sredstva te njihove mogućnosti 
djelovanja 
  Organizacija snaga i sredstva 
  Nadzor nad radom i provođenjem Plana 
  Financiranje i izvješćivanje 
  Shema nadzora i izvješćivanja 
 
PREVENTIVNI DIO 
 
  Prijedlog preventivnih mjera 
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  Plan korištenja teške mehanizacije 
 

 
A) OPĆI DIO 
 
Makrolokacija 
 
Općina Bilje nalazi se u sjeveroistočnom 
dijelu Republike Hrvatske. 
Organizacijski, dio je Osječko-baranjske 
županije, a teritorijalno pripada području 
Baranje. Od županijskog središta grada 
Osijeka udaljena je 8 km.  
 
Mikrolokacija 
 
Općina Bilje nalazi se u južnom dijelu 
Baranje, na lijevoj obali rijeke Drave. 
Teritorijalno obuhvaća 272.787.243 
m2.Općini pripadaju 8 naseljenih mjesta:  
 

1. Bilje s površinom 17.255.944 m2 
2. Vardarac s površinom od 

48.253.952 m2 
3. Lug s površinom od 54.244.628 

m2 
4. Kopačevo s površinom 

153.032.719 m2 
5. Podunavlje 
6. Kozjak 
7. Tikveš 
8. Zlatna Greda 

 
Prometnice 
 
Kroz područje općine Bilje prolazi 
državna cesta br. 7 iz pravca Osijeka 
prema gradu Beli Manastir i graničnim 
prijelazima Duboševica i Baranjsko 
Petrovo selo. S mjestom Lug i Vardarac, 
Bilje je povezano županijskom cestom 
br. 4042. S naseljem Kopačevo 
povezano je županijskom cestom br. 
5046.  

Sve navedene prometnice su asfaltirane i 
omogućavaju prometovanje vatrogasnim 
vozilima. Ceste unutar naselja su sve 
asfaltirane i sličnih su značajki. Poljski putovi 
koji omogućavaju pristup poljoprivrednim 
površinama u dobrom su stanju s izgrađenim 
otresnicama i prohodni su.  
Problem poljskih putova može se pojaviti 
uslijed oborina, ali je tada i požarna opasnost 
manja. Smanjena prohodnost očekuje se i 
uslijed prometovanja poljoprivrednih strojeva 
u žetvenom razdoblju, ali ni to bitno ne utječe 
na dolazak PP ekipa na eventualno požarište. 
Do najudaljenijeg mjesta na području Općine, 
vatrogasno vozilo središnjeg vatrogasnog 
društva može stići za oko 10 minuta.  
 
Požarne opasnosti 
 
Najveće požarne opasnosti tijekom 
predžetvenog i žetvenog razdoblja postoje u 
obliku zasijanih poljoprivrednih površina u 
privatnom vlasništvu, vlasništvu Belja-
Agrokor d.d. i zadruga.  
Kao požarna opasnost u Općini Bilje nalazi se 
u Parku Prirode Kopački rit s ukupnom 
površinom od 23.000.000 m2, Hrvatskim 
šumama šumarije Tikveš i Darda. Iste imaju 
Protupožarni plan djelovanja za 2008. godinu.  
Tijekom žetvene sezone najveće aktivnosti 
očekuju se od Belje-Agrokora, privatnih 
poljoprivrednika i zadruga u vidu 
poljoprivrednih strojeva koji ulaze u 
poljoprivredne površine.  
Opasnosti od zapaljenja mogu se smanjiti 
poštivanjem zakona i propisa pri radu s 
poljoprivrednim strojevima te agrotehničkim 
mjerama na poljoprivrednim površinama. 
Površine šuma se prostiru na 113.936.490 m2 
u vlasništvu JP Hrvatskih šuma i pokriveno je 
njihovim planom zaštite od požara. Po našim 
saznanjima i Belje-Agrokor također ima 
izrađen plan djelovanja.  
Na području općine ne postoje šume u 
vlasništvu fizičkih osoba kao ni u vlasništvu 
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Općine. Požarnu cjelinu kod opasnosti 
čini i benzinska crpka INE u centru 
Bilja. Ista ima potrebitu PP opremu i 
propisane mjere PP preventive. Radi 
njenog smještaja, primjećivanje i dojava 
požara moguća je u vrlo kratkom roku.  
Pojedini dijelovi industrije u vlasništvu 
fizičkih su osoba i ne predstavljaju veću 
požarnu opasnost.  
 
B) OPERATIVNI DIO 
 
PP snage i sredstva te njihove 
mogućnosti djelovanja 
 
Na području Općine Bilje aktivno 
djeluju četiri dobrovoljna vatrogasna 
društva u mjestima Lug, Vardarac, 
Kopačevo te u Bilju kao središnje 
vatrogasno društvo. 
Operativno najspremnije je DVD Bilje s 
40 operativnih članova, opremljeno s 2 
navalna vatrogasna vozila, kombi 
tehničkim vozilom i vozilom za 
osmatranje kao i potrebnom opremom. 
Ostala vatrogasna društva posjeduju: 
a) DVD Lug – 10 operativnih članova, 
traktorsku cisternu kapaciteta 5000 l i 
potrebnu opremu 
b) DVD Vardarac – 22 operativna člana, 
traktorsku cisternu kapaciteta 3000 l i 
potrebnu opremu 
c) DVD Kopačevo - 10 operativnih 
članova, traktorsku cisternu kapaciteta 
5000 l i potrebnu opremu 
Oprema je u ispravnom stanju.  
 
 
Organizacija snaga i sredstava 
 
Organizacija PP zaštite, snaga i 
sredstava navedenih u prethodnom 
poglavlju temeljit će se na preventivnom 
djelovanju, motrilačko-dojavnoj službi, 
te stalnom operativnom dežurstvu u 

Središnjem DVD-u Bilje. Drugi DVD-i bit će 
organizirani po potrebi unutar plana. 
Radom i djelovanjem snaga rukovodit će 
Stožer PP zaštite, organiziran u Općini Bilje. 
Sastav stožera čine dva člana predstavnika 
Općine, zapovjednik i dozapovjednik 
središnjeg društva te zapovjednici ostalih 
DVD-a.  
Motrenje, dojavljivanje i uzbunjivanje za 
vrijeme žetvenih radova provodit će članovi 
DVD-a s područja Općine u suradnji s 
lovačkim i ribolovnim društvima, svi 
sudionici radova, djelatnici JUPP Kopački rit i 
svi mještani.  
Stalno vatrogasno dežurstvo organizira se u 
prostorijama DVD-a Bilje u Bilju, a dojave se 
mogu izvršiti na sljedeći telefonski broj: 750-
693. 
Operativno dežurstvo sačinjeno od članova 
DVD Bilje i DVD Vardarac sastoji se od tri 
vatrogasca u vremenskom periodu od 07,00 do 
22,00 sati, a jedan vatrogasac u periodu od 
22,00-07,00 sati. Dežurstvo je pokriveno 24 
sata. Dva vatrogasca se nalaze u ophodnji  
m/v.  
Smjene i raspored dežurstva i ophodnje 
vatrogasaca odredit će zapovjednik DVD-a 
Bilje u dogovoru sa zapovjednikom DVD-a 
Vardarac, sukladno mogućnosti vatrogasaca 
na njihovim radnim mjestima.  
Aktivnosti vatrogasaca u ophodnji na 
prostorima Općine Bilje moraju zadovoljiti 
sljedeće: dva operativna vatrogasca 
opremljena za intervencije kretat će se 
prostorima u vozilu DVD-a Bilje i Vardarac 
opremljeni opremom za početno gašenje 
požara kao i sustavima veze. Vozila moraju 
biti opremljena sa sljedećom opremom: 
- UKV vezom (motorole) 
-  mobilnim telefonom 
-  s dvije metlanice 
-  s dvije naprtnjače napunjene vodom 
-  sa S-aparatom za početno gašenje požara 
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-  odjećom za prilaz vatri, obućom, 
vatrogasnom kacigom i opasačem te 
kožnim vatrogasnim rukavicama 

-  spasilačkim užetom 
-  prvom pomoći  
-  pitkom vodom 
 
Raspoložive snage motrilačko-dojavne 
službe obilazit će poljoprivredne 
površine te prema potrebi izvršiti 
početno gašenje požara, izvršiti dojavu 
požara dežurnoj osobi u DVD-u Bilje, 
nastaviti gašenje te po potrebi zatražiti 
podizanje postrojbe. Prema procjeni na 
terenu, dežurni podiže i JPVP Osijek kao 
i JPVP Beli Manastir, informira DUZS i 
MUP, te Županijskog vatrogasnog 
zapovjednika.  
Vatrogasne ekipe u intervenciji vršit će 
popunu vodom iz hidrantske mreže, 
cisterni ili otvorenih izvora vode (kanala 
ili jezera). Samo kod požara srednjih i 

većih razmjera pozivaju se JPVP Osijek i 
JPVP Beli Manastir.  
 
Nadzor nad radom i provođenja Plana 
 
Nadzor nad planom i provođenjem mjera vršit 
će Stožer Općine, Zapovjednik centralnog 
vatrogasnog društva, DUZS, inspektor MUP-
a, Zapovjednik VZ Baranja, te Zapovjednik 
VZ županije Osječko-baranjske. 
 
 
Financiranje i izvješćivanje o provedbi 
aktivnosti iz Programa 

 
Sredstva za provedbu Plana u 2008. godini 
osiguravaju se iz proračuna Općine. Visina 
naknade za vatrogasce donijet će se posebnom 
odlukom Poglavarstva, a na prijedlog Stožera 
PP zaštite. Izvješćivanje i financiranje izvršit 
će se sukladno točki 44. Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
posebnog interesa za RH u 2008. godini.  

  
       Shema nadzora i izvješćivanja  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VZ BARANJA GVZ Ž Osj.-baranjske 
501-973 

DUZS 
112 

JPVP OSIJEK 
205-060 (93) 701-103 (93) 

 
 
 
 MUP 

92 STOŽER O. BILJE 
751-400 

 
 
 
 
 
 

Operativno dežurstvo 
DVD BILJE 

750-693 
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C) PREVENTIVNI DIO 
 
Prijedlog preventivnih mjera 
 
Prijedlog preventivnih mjera odnosi se na 
sve fizičke i pravne subjekte na prostorima 
Općine Bilje, sukladno Programu aktivnosti 
zaštite od požara od posebnog interesa za 
RH u predžetvenom i žetvenom razdoblju u 
2008. godini. 
 

- u predžetvenom i žetvenom periodu 
zabranjuje se paljenje vatre i 
spaljivanje biljnog otpada na 
otvorenom prostoru. Mogućnost 
dojave na telefon 750-963 ili 93. 

- sugerira se izvođačima na većim 
površinama da se površine u radu 
presijecaju i mehanički odvajaju u 
žetvenoj aktivnosti 

- tijekom žetvenih aktivnosti na 
većim površinama izvođači moraju 
osigurati cisternu s vodom 

- izvođači žetvenih radova dužni su 
osigurati traktor s dvobraznim 
plugom 

- izvođači žetvenih radova dužni su 
osigurati pp vatrogasne aparate tipa 
S na svim radnim strojevima i 
traktorima, kao i montirati 
iskrolovke na ispušnim cijevima 
strojeva 

- izvođači žetvenih radova dužni su u 
rad uvoditi samo ispravne strojeve 

- pušenje na prostorima izvođenja 
radova smanjiti na najmanju mjeru, 
osigurati prostor za pušenje kao i 
posude s vodom i pijeskom za 
odlaganje opušaka te ih redovito 
prazniti 

- traži se suradnja svih građana 
Općine Bilje u cilju pravovremenog 
otkrivanja i dojave požara, a osobito 

od strane lovačkih i športsko-
ribolovnih udruga 

- putem medija, plakata i oglasnih 
ploča upozoriti pučanstvo na 
povećanu opasnost od izbijanja 
požara kao i o propisima i zakonima 
koji reguliraju spaljivanje u 
postžetvenom razdoblju na 
strništima, obveznom izvješćivanju 
o namjerama i vremenu radova kao 
i poduzimanju preventivnih mjera 
sigurnosti kako ne bi došlo do 
širenja požara na susjedne kulture 

- pojačati mjere komunalnih redara 
 
Klasa: 214-01/07-01/2 
Urbroj: 2100/02-08-8 
Bilje,29. svibnja 2008. godine. 
   
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE   
        Predsjednik općinskog vijeća 
                 Zdenko Jumić,v.r. 
 
 

PLAN 
KORIŠTENJA RASPOLOŽIVE TEŠKE 

GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE 
 
 

Na području Općine Bilje teškom 
građevinskom mehanizacijom za 
eventualnu žurnu izradu prosjeka i 
probijanja protupožarnih putova radi 
zaustavljanja širenja požara raspolaže 
Komunalno poduzeće Bilje. To su: 
 

1. KOMBINIRKA ROVOKOPAČ – 
UTOVARIVAČ VOLVO BL 71, 
god.  proizvodnje 2004.  

2. Traktor „Zetor“ 90 ks, god. 
proizvodnje 2003.  

 
U slučaju žurne potrebe angažiranja 
navedene mehanizacije dodatno će se 
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angažirati teška mehanizacija JP Hrvatske 
šume šumarije Tikveš i šumarije Darda. 
 
Načini i uvjet korištenja navedene 
mehanizacije uređeni su Zakonom o zaštiti 
i spašavanju, te sukladno Zakonu propisan 
je i postupak angažiranja navedenih 
sredstava. 
 

 
Klasa: 214-01/07-01/2 
Urbroj: 2100/02-08-8 
Bilje,29. svibnja 2008. godine. 
   
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE   
        Predsjednik općinskog vijeća 
                 Zdenko Jumić,v.r. 
********************************** 

26. 
 

Na temelju članka 14.st.1.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne 
novine» broj: 10/97.) te članka 34. Statuta Općine Bilje(« Službeni glasnik » Općine Bilje broj: 
01/06 ) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj  sjednici održanoj dana 29.5.2008.g.donosi  
 
 

PLAN 
Mreže dječjih vrtića na području Općine Bilje 

 
 

I. 
 

 Općinsko vijeće Općine Bilje donosi Plan mreže dječjih vrtića na području Općine 
Bilje kako slijedi: 
 

r.b   optimalni 
kapacitet 

popunjen. 
kapacitet
a 

podaci o 
prostoru 

 NAZIV I ADRESA 
DJEČJEG VRTIĆA 

VRSTA I TRAJANJE 
PROGRAMA 

br.djece 

br.skupina 

br.djece 

br.skupina 

nam
jenska 

građevina

adaptirano 

površina 
u m

2 

1. „GRLICA“ 
Bilje, Školska 6 

cjelodnevni -10sati 
poludnevni s ručkom -6sati 
poludnevni -5sati 

50 2 
- 
- 

34 
35 
19 

1,5 
1,5 
1 

da 
da 
da 

ne 
ne 
ne 

 
300 

2 Područni vrtić Kopačevo 
Š.Petefija 6 

poludnevni -6sati 12 1 17 1 ne da 52 
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3. Područni vrtić Vardarac 
Školska bb 

poludnevni – 6sati 12 1 14 1 da ne 50 

4. Područni vrtić Lug 
Školska bb 

poludnevni -6sati 20 1 17 1 da ne 100 

 
 

II. 
 
 

 Sukladno Prostornom planu uređenja Općine Bilje planirano je u narednom razdoblju 
otvaranje dječjeg vrtića kako slijedi: 
 
r.br  

NAZIV MJESTA 
plana izgradnje ili 

adaptacije i u kojem 
kapacitet površina u m2 

 I ADRESA razdoblju br.djece br.skupina  

1. Bilje,Biljske satnije 
ZNG RH 

izgradnja novog vrtića 
2008-2010. 120

6 
(4+2) 1.100

 
 
 

III 
 

 Stupanjem na snagu ovog plana prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na području 
Općine Bilje od 25.05.2007.g., Klasa: 601-01/07-01/1, Ur.br.: 2100/02-07-2 
 
 
 

IV 
  
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u službenom glasniku Općine 
Bilje. 
 
 
 
Klasa:601-01/07-01/1 
Ur.br.:2100/02-08-4 
U Bilju, 29.05.2008.g. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE   
        Predsjednik općinskog vijeća 
                 Zdenko Jumić,v.r. 
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27. 
 
         Na temelju  članka 9. Statuta Općine 
Bilje ("Službeni glasnik" Općine Bilje  
broj:01/06.) Općinsko vijeće Općine Bilje 
na 19. sjednici održanoj dana 29.svibnja 
2008. godine donijelo je 

 
 

RJEŠENJE  
o imenovanju stručnog suradnika  
Odbora za poljoprivredu 

 
 

I. 
 

Ivan Grabovac, dipl. ing. geodezije imenuje 
se stručnim suradnikom  Općinskog odbora 
za poljoprivredu Općine Bilje. 

 

         II. 

Ovo  Rješenje biti će objavljena u 
Službenom glasniku Općine Bilje . 

 
Klasa: 023-05/05-01/6 
Urbroj: 2100/02-08-¸16 
Bilje,29 svibnja 2008. godine. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE   
        Predsjednik općinskog vijeća 
                 Zdenko Jumić,v.r. 
********************************** 
 
28. 
 

Na temelju članka 34. Statuta 
Općine Bilje  („Službeni glasnik“ 01/06) a 
sukladno članku   8. Odluke o osnivanju 
Savjeta mladih Općine Bilje,  („Službeni 
glasnik“ Općine Bilje broj: 1/08) Općinsko  
 
 

 
vijeće Općine Bilje na 19. sjednici održanoj 
dana 29. svibnja 2008. godine donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o javnom pozivu za podnošenje 

prijedloga kandidata 
za izbore članova  Savjeta mladih 

Općine Bilje 
 

 
I. 
 

Javni poziv za  podnošenje prijedloga 
kandidata za izbore članova  Savjeta mladih 
Općine Bilje objaviti će se dana   
30.05.2008.g.  
 

                          II. 
 

Ova Odluka  stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Bilje. 
 
 
Klasa: 023-08/08-01/1 
Urbroj: 2100/02-08-6 
Bilje, 29. svibnja 2008.godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE   
        Predsjednik općinskog vijeća 
                 Zdenko Jumić,v.r. 
********************************** 
*********************************** 
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