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22.
Na temelju Članka 54. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj
66/01), Strategije gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske od 25.
listopada 2001. godine u skladu s Mjerilima i
uvjetima za provedbu privatizacije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i članka
28. stavka 1. točke 2 Statuta Općine Bilje
(«Službeni glasnik» Općine Bilje br. 1/02),
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj sjednici
održanoj dana 23. 04. 2003. godine, donijelo je
slijedeću
ODLUKU
I.
Usvaja se
Program
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području
Općine Bilje
II.
Program iz članka I. ove Odluke, upućuje
se Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva na
razmatranje i izdavanje suglasnosti, a stupa na
snagu nakon izdavanja rečene suglasnosti.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 320-02/01-01/5
Urbr: 2100/02-01-03-76
U Bilju, 23. 04. 2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
Na temelju Članka 54. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj
66/01) i Strategije gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske od 25.
listopada 2001. godine, a u skladu s Mjerilima i
uvjetima za provedbu privatizacije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i članka
28. stavka 1. točke 2. Statuta Općine Bilje

(«Službeni glasnik» Općine Bilje br. 1/02),
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj sjednici
održanoj dana 23. 04. 2003. godine, uz suglasnost
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva donijelo je
Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području
Općine Bilje
I.
Općina Bilje je jedinica lokalne
samouprave kojoj teritorijalno pripadaju slijedeće
katastarske općine:
K.O. Bilje (dio)
K.O. Lug (dio)
K.O. Kopačevo
K.O. Vardarac
II.
Za raspolaganje na području Općine Bilje
nalazi
se
slijedeća
količina
državnog
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države:
4774,15 ha.
III.
DOSADAŠNJE RASPOLAGANJE
A)
U prethodnom razdoblju, poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države putem javnog
natječaja NIJE ponuđeno u zakup na vrijeme od 10
godina sa zaključenim ugovorima. Ugovori o
zakupu sklopljeni su samo na TRI godine – vidi
tablični prikaz br. 1.
Svi ugovori o zakupu su istekli do 13. 10.
2002. godine, osim dva ugovora u K. O. Vardarac
na k.č.br. 1157 i 1162 (1/2), koji ističu 26. 01.
2004. godine.
B) Koncesija
Prema dopisu Ureda za gospodarstvo
Osječko – baranjske županije od dana 26. 02. 2002.
godine, klasa: 945-01/02-02/4, urbroj: 2158-0101/01-02-4 u Općini Bilje nije bilo izdanog
zemljišta u koncesiji (prilog 6).
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C)
Temeljem
članka
58.
Zakona
o
poljoprivrednom zemljištu (NN br. 54/94, pročišćen
tekst 48 /95, 19/98, 105/99) koji je prestao važiti
28. srpnja 2001. godine, Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva zaključivalo je ugovore o korištenju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
«Belje» d.d. dostavilo je Općini Bilje takav ugovor
sklopljen dana 01. 04. 1998. godine, klasa: 3202/98-1/82, urbr: 525-09-98-01-ŽLS, ali u tom
ugovoru velik broj posjedovnih listova ne odnosi se
na Općinu Bilje (vjerojatno su izmijenjeni brojevi
posjedovnih listova) – s dijelovima K.O. Bilje i

D) PLODOUŽIVANJE – nije bilo
E) DAROVANJE
Temeljem Odluke Povjerenstva Vlade RH
za upravljanje imovinom Republike Hrvatske od
23. 11. 2000. godine, klasa: 940-01/99-05/27, urbr:
50420-00-2 JUPP Kopački rit preneseno je bez
naknade u vlasništvo slijedeće zemljište:

12 ha
površine

43 a

13 ha

60 a

54.497 m2
43.700 m2
26.200 m2
97 m2
12.830 m2
9.380 m2
3.700 m2
2.633 m2
3.614 m2
20.023 m2
28.473 m2
6.833 m2
23.609 m2
25.003 m2
98 m2

26 ha

04 a

95 m2

k.č.br. 599
k.č.br. 600
k.č.br. 994
U K U P N O:
k.č.br. 1772
k.č.br. 1773
k.č.br. 1774
k.č.br. 1775
k.č.br. 1776
k.č.br. 1777
k.č.br. 1778
k.č.br. 1779
k.č.br. 1780
k.č.br. 1781
U K U P N O:

površine

S V E U K U P N O:

K.O. KOPAČEVO

K.O. LUG

F) PRODAJA – nije bilo
IV.
Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području
Općine Bilje
POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT :
Za povrat poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države, u vlasništvo i posjed prijašnjim
vlasnicima ili njihovim zakonskim nasljednicima
prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN
br. 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 22/01 i
65/01) određuje se (prilog 4):
K. O. LUG
K.O. VARDARAC
UKUPNO:

K.O. Lug administrativno upravlja Općina Darda.
(prilog 5)

129 ha
254 ha
383 ha

77 a
10 a
88 a

70 m2
93 m2
63 m2

Općina Bilje će navedeno zemljište
privremeno dati u zakup do raspolaganja uz
mogućnost prekida ugovora u trenutku povrata
zemljišta.
Katastarske
čestice prikazane su u
tabličnom prikazu po K. O. i po namjeni
raspolaganja.
POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU:
K.O. BILJE
228 ha 36 a 43 m2
K.O. KOPAČEVO:
K.O. VARDARAC:

8 ha 25 a 64 m2
168 ha
57 ha
204 ha
18 ha
449 ha
Ribnjak 347 ha

77 a
96 a
94 a
18 a
87 a
78 a

74 m2
86 m2
91 m2
10 m2
61 m2
33 m2
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K.O. LUG

797 ha
309 ha
152 ha
58 ha
4 ha
182 ha
73 ha
708 ha
1814 ha

Ukupno:

65 a
44 a
25 a
53 a
01 a
75 a
66 a
67 a
95 a

94 m2
55 m2
75 m2
44 m2
62 m2
97 m2
62 m2
95 m2
53 m2

Katastarske čestice prikazane su u
tabličnom prikazu po K.O., po kulturama i po
namjeni raspolaganja.
POVRŠINE ODREĐENE ZA KONCESIJU:
ukupno iznose: 2039 ha 98 a

Izvan Parka prirode

182 ha 05 a 83 m2

U Parku prirode

3 ha
39 ha
287 ha
320 ha
502 ha

Ukupno K. O. Vardarac

24 a
44 a
65 a
33 a
39 a

23 m2
23 m2
31 m2
77 m2
60 m2

K.O. Lug
Izvan Parka prirode

829 ha 52 a 58 m2

U Parku prirode

182 ha
464 ha
60 ha
708 ha

35 a
11 a
58 a
06 a

17 m2
97 m2
88 m2
02 m2

1537 ha 58 a 60 m2

Ukupno K.O. Lug

2039 ha 98 a

Katastarske čestice prikazane su u
tabličnom prikazu po K.O., po kulturama i po
namjeni raspolaganja.
POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP:
K.O. Bilje
K.O.Vardarac
Ukupno

POVRŠINE IZDVOJENE IZ
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA
VLASTITE POTREBE
K.O. Bilje

34 ha 60 a 94 m2

K.O. Kopačevo

11 ha 95 a 52 m2

K.O. Vardarac

2 ha 74 a 17 m2
80 ha 55 a 58 m2
83 ha 29 a 75 m2

K.O. Lug

96 ha 74 a 50 m2

Ukupno

226 ha 60 a 71 m2

POVRŠINE IZDVOJENE IZ
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

K.O. Vardarac

Sveukupno:
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(Ribnjak)

10 ha 23 a 12 m2
298 ha 44 a 10 m2
308 ha 67 a 22 m2

Katastarske čestice prikazane su u
tabličnom prikazu po K.O., po kulturama i po
namjeni raspolaganja.

Za vlastite potrebe sukladno strategiji
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države
Općina Bilje je jedinica lokalne
samouprave
koja
obuhvaća
34500
ha
administrativnog područja, a vlasnik je svega 7 ha i
to: 4 groblja i 3 nogometna igrališta u 4 naselja.
Budući se razvitak Općine temelji na
turizmu, poduzetništvu i suvremenom poljodjelstvu,
nužno je osigurati prostorni raspored, kao i riješiti
imovinsko-pravne odnose za zadovoljavanje
potreba u navedenim segmentima. Za tu namjenu
ovim programom izdvojene su slijedeće čestice
kako slijedi:
K. O. BILJE
k. č. br. 442
18 ha 07 a
5 m2
Općinsko vijeće donijelo je Odluku o
formiranju poslovne zone sukladno Prostornom
planu Općine Bilje (izrada je u završnoj fazi) na
navedenoj čestici, a usvojen je i Program poslovne
zone, te je zatražena potpora iz Ministarstva za obrt,
malo i srednje poduzetništvo, dok su u Proračunu
Općine Bilje djelomično osigurana sredstva za
realizaciju ovog Projekta.
U Općini Bilje ima preko 100 malih i
srednjih poduzetnika i postoji velika potreba za
poslovnim prostorom, te se rješavanje poslovne
zone pokazalo nužnim za daljnji razvoj Općine.
k. č. br. 446/1
16 ha 06 a
86 m2
Na ovoj čestici nalazi se uz samo
vodocrpilište sa zapadne strane. Na ovom području
poželjno je uzgajati ljekovito bilje, pčelariti,
odnosno, gospodariti na ekološki prihvatljiv način
iz praktičnih razloga (pitka voda).
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K. O. KOPAČEVO
k. č. br. 35; 52; 53; 54

11 ha

95 a

52 m2

Navedene čestice nalaze se u zoni izgradnje i
izgrađenih eko nastambi u privatnom vlasništvu.
Na ovom prostoru potrebno je osigurati uvjete
za nastavak, kao i izgradnju pratećih sadržaja u
narednom periodu.
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Rješavanjem zamjene zemljišta za zemljište i
nekretnine stvorile bi se elementarne pretpostavke
za izgradnjom trgovačkog središta sa tržnicom, a
zgrade bi se uredile i postale svrsishodne.
Šumsko zemljište bi se sukladno planovima
privelo
športsko-rekreativnoj
namjeni
sa
pripadajućim sadržajima (kupalište, veslački klub,
trim staze, staze za jahanje, teren za tenis i slično).
ZAKLJUČAK

K. O. VARDARAC
k. č. br. 252

2 ha

74 a

17 m2

Ova čestica u naravi predstavlja nogometno
igralište sa svim pratećim sadržajima u Vardarcu, a
nalazi se uz rub građevinske zone. Ista namjena
prostora predviđena je i u narednom razdoblju.
Zemljište u K. O. Vardarac i to:
k.č.br. 1134; 1139; 1140; 1145; 1146,
površine 81 ha 43 a 38 m2,
kao i čestice u
K. O. Lug
k. č. br. 2023; 2022; 2024,
površine 86 ha 74 a 50 m2,
ukupne površine 178 ha 17 a
i
88 m2,
potrebne su Općini Bilje zbog rješavanja
imovinsko-pravnih odnosa putem zamjene.
Naime, navedene katastarske čestice u k.o.
Vardarac i k.o. Lug površine 178 ha 17 a i 88 m2,
predmet su dogovora u svezi zamjene zemljišta i
nekretnina na području naselja Bilje (cca 4000
stanovnika) između Općine Bilje i HŠ Zagreb,
Upravitelja Uprave šuma Osijek.
U građevinskoj zoni Bilja gotovo uz obiteljske
kuće graniče šumska zemljišta i nešto rijetko
obrasle šume, vlasništvo HŠ. HŠ su vlasnici i dvije
nekretnine u samom centru Bilja, koje su u vrlo
lošem stanju (dosad su ih iznajmljivali) i ruglo su
naselja Bilja, ali se nalaze na ključnim mjestima.
Nakon višegodišnjih napora i razgovora, HŠ
iskazale su interes i suglasne su da zamjene
navedene nekretnine u naselju, kao i dijelove
šumskog zemljišta za drugo koje se nalazi uz šumu
na području gdje divljač pravi enormne štete na
poljoprivrednim usjevima dobra Belja (kod Eblina).

1.
U cilju zadovoljavanja potreba kako pravnih
osoba tako i obiteljskih gospodarstava Općina
Bilje je postupku izrade Programa vodila računa
o stvaranju pretpostavki za okrupnjavanje posjeda
obiteljskih gospodarstava te ekonomičnosti obrade
zemljišta.
Iz priloženih
tabličnih
prikaza, kao i
kartografskog prikaza, jasno je vidljiva gore
navedena nakana, a poštovane su tehnološke
cjeline pravnih osoba.
2.
Nakon usvajanja Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem Općine Bilje pristupit
će se realizaciji dogovora s Hrvatskim šumama s
ciljem da objekte i šumsko zemljište Hrvatskih
šuma koje se nalaze u građevinskoj zoni preuzme
Općina Bilje, a Hrvatske šume dobiju adekvatne
površine na prostorima interesantnim za njihovo
poslovanje, a van građevinske zone.
Zemljište Hrvatskih šuma od velike je važnosti
za Općinu Bilje i realizaciju programa i projekata
razvoja
turizma
koji doživljava
značajnu
ekspanziju u ovoj Općini. Realizacija određenih
projekata stoji upravo zbog nedostatka ovog
zemljišta npr. Biciklistička staza Osijek-Bilje za
koju je projekt gotov, a građevinska dozvola pred
ishođenjem, izgradnje objekata veslačkog kluba i
drugih turističkih objekata na obalama Stare Drave.
3.
K.č. br. 1760 i 1761 k.o. Bilje (Kovačke
livade) površine 68 hektara nalaze se također u
građevinskoj zoni naselja Bilje. Ukoliko «Belje» d.
d. navedene čestice dobije u vlasništvo od Fonda za
privatizaciju, iste će ustupiti Općini Bilje bez
naknade, a u skladu s dogovorima obavljenim
između «Belje» d. d . i Općine Bilje tijekom izrade
i donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem općine Bilje kao i otpisom navedenih
čestica koje je obavilo «Belje» tijekom 1998.
godine

Str. 25

«Službeni glasnik»

4.
K.č. br. 442 K. O. Bilje cijela se predviđa za
Poslovnu zonu koja će se graditi u dvije faze .
5.
K. č. br. 446/1 K. O. Bilje i k.č. br. 35, 52, 53,
54 K. O. Kopačevo su predviđene za vlastite
potrebe općine i moguće atraktivne programe
gradnje za koje će općina Bilje imati poseban
interes.
6.
Za poljoprivredne površine obuhvaćene
granicama Parka Prirode potrebno je ishoditi stav
Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo,
Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu okoliša i
Vlade Republike Hrvatske da tim zemljištem
gospodari Općina Bilje i po toj osnovi ostvaruje
određene prihode.

Broj 3

VI.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objave u «Službenom glasniku» Općine Bilje
uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
**********

23.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik Općine Bilje 01/02) Općinsko
Poglavarstvo Općine Bilje, na svojoj 19. sjednici
održanoj 13. svibnja 2003.godine donijelo je

U cilju ostvarenja zacrtanog Općina Bilje je 24.
listopada
2003. godine uputila dopis gore
navedenim tijelima.

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješće Uprave o poslovanju
Vodoopskrbe d.o.o. Darda u 2002.godini

V.
Sastavni dio ovog Programa je slijedeće:

I
Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju
Vodoopskrbe d.o.o. Darda u 2002.godini.

1. Posjedovni listovi Državne geodetske
uprave, Područnog ureda za katastar Beli
Manastir,
2. Uvjerenje Službe za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko –
pravne poslove, Ispostave Beli Manastir.
3. Temeljna karta Republike Hrvatske.
4. Podaci o naknadi za oduzetu imovinu
dostavljeni od Ureda za imovinsko-pravne
poslove.
5. Ugovor o uređenju odnosa u svezi korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države od 01. travnja 1998. godine.
6. Dopis Ureda za gospodarstvo Osječkobaranjske županije klasa: 945-01/02-02/4,
urbr: 525-09-98-01-ŽLS od 26. veljače
2002. godine

II
Ova odluka objavit će se u «Službenom
glasniku» Općine Bilje i stupa na snagu danom
objave.
Klasa:325-01/02-01/1
Urbr: 2100/02-01-03-8
Bilje, 15.svibnja 2003.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Čabo Cickai
**********

Broj 3

«Službeni glasnik»

24.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik 01/02) Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 19. sjednici održanoj dana 13. svibnja
2003.g. donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća reviziji
povećanja temeljnog kapitala tvrtke
Vodoopskrba d.o.o. Darda pretvaranjem
potraživanja Hrvatskih voda Zagreb u temeljni
kapital
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II
Na taj način Hrvatske vode Zagreb, pretvaraju i
preuzimaju svoja potraživanja od Vodoopskrbe
d.o.o. Darda u iznosu od 421.830,00 kn u vlasnički
udjel koji upisuju i preuzimaju 31% poslovnog
udjela u vlasništvo.
Klasa:940-01/02-01/2
Urbr:2100/02-01-03-11
Bilje, 15. svibnja 2003.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai

I
Prihvaća se Izvješće o reviziji povećanja
temeljnog kapitala tvrtke Vodoopskrba d.o.o.
Darda pretvaranjem potraživanja Hrvatskih
voda Zagreb u temeljni kapital.

**********
26.

II
Ova Odluka objaviti će se u «Službenom
glasniku» Općine Bilje i stupa na snagu danom
objave.
Klasa: 325-01/02-01/1
Urbr:2100/02-01-03-9
Bilje, 15. svibanj 2003.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik Općine Bilje 01/02) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 19. sjednici održanoj13.
svibnja 2003.g. donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na povećanje temeljnog
kapitala Vodoopskrbe d.o.o. Darda II

Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik Općine Bilje 01/02) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 19. sjednici održanoj13.
svibnja 2003.g. donijelo je

I
Općinsko vijeće daje suglasnost na povećanje
temeljnog kapitala Vodoopskrba d.o.o. Darda,
pretvaranjem potraživanja Hrvatskih voda Zagreb u
temeljni kapital.
II
Na taj način Hrvatske vode Zagreb,
pretvaraju i preuzimaju svoja potraživanja od
Općine Bilje u vlasnički udjel u Vodoopskrbi d.o.o.
Darda kao trgovačkom društvu u vlasništvu i
Općine Bilje.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na povećanje temeljnog
kapitala Vodoopskrbe d.o.o. Darda I

III
Način provedbe ovog postupka obaviti će se
uz prethodni dogovor s «Hrvatskim vodama».

**********
25.

I
Općinsko vijeće daje suglasnost na povećanje
temeljnog kapitala Vodoopskrba d.o.o. Darda,
pretvaranjem potraživanja Hrvatskih voda Zagreb u
temeljni kapital u iznosu od 421.830,00 kn (četiristodvadesetjednutisućuosamstotridesetkuna).

Klasa:940-01/02.01/2
Urbr:2100/02-01-03-12
Bilje, 15.05.2003.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
**********
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27.
Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o
zaštiti od elementarnih nepogoda
(Narodne
novine broj 73/ 97.) i članka 28. Statuta Općine
Bilje (Sl. glasnik Općine Bilje 01/ 02 ) Općinsko
vijeće Općine Bilje, na svojoj 19 sjednici održanoj
dana 13.svibnja 2003.godine donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju članova Povjerenstva za procjenu
štete od elementarnih nepogoda Općine Bilje
1. BORIS RAKOVAC i BERISLAV VRKLJAN
razrješavaju se dužnosti člana povjerenstva za
procjenu štete od elementarnih nepogoda
Općine Bilje.
2. Ovo rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku « Općine Bilje, a stupa na snagu danom
objave.
Klasa: 300-01/03-01/2
Urbroj:2100/02-01-03-9
Bilje,16.05.2003.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Čabo Cickai

Broj 3
**********

29.
Na temelju člana 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik Općine Bilje 01/02), Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 19. sjednici održanoj 13.
svibnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
Usvaja se
Općine Bilje
31.03.2003.g.

I
Izvješće o izvršenju Proračuna
za razdoblje 01.01.2003. –

II
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave u «Službenom glasniku» Općine Bilje.
Klasa:400-08/02-01/1
Urbr:2100/02-01-03-04
Bilje, 15. svibnja 2003.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai

**********
28.
Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o
zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br.73/ 97.) i
članka 28. Statuta Općine Bilje (Sl. glasnik Općine
Bilje 01/ 02 ) Općinsko vijeće Općine Bilje, na
svojoj 19. sjednici održanoj dana
13.svibnja
2003.godine donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za
procjenu štete od elementarnih nepogoda
Općine Bilje
1. Za člana Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Općine Bilje imenuje
se:
1. DAMIR KARAKAŠ, dipl. ing.
2. KIŠMARTIN ZOLTAN, dipl. ing.
2. Ovo rješenje objavit će se u Službenom
glasniku Općine Bilje, a stupa na snagu danom
donošenja.
Klasa: 300-01/03-01/2
Urbroj: 2100/02-01-03-10
Bilje, 16.05.2003.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Čabo Cickai

**********
30.
Temeljem članka 28. Statuta općine Bilje
(Sl. glasnik Općine Bilje 01/02) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 19. sjednici održanoj od
13.05.2003.g. donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Bilje za 2002.g.
1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji
proračuna Općine Bilje za 2002.godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana
objave u «Službenom glasniku» Općine Bilje.
Klasa: 041-01/03-01/1
Urbr:2100/02-01-03-3
Bilje, 16. svibnja 2003.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
**********

Broj 3

«Službeni glasnik»

31.
Na temelju člana 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik Općine Bilje 01/02) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 19. sjednici održanoj 13.
svibnja 2003.g. donijelo je
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2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku» Općine Bilje.
Klasa: 363-02/03-01/4
Urbr:2100/02-01-03-2
Bilje, 16. svibnja 2003.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za
održavanje javne rasvjete na
području Općine Bilje

**********
I
«MONTEX» d.o.o. Osijek odabire se kao
najpovoljniji ponuđač na javnom natječaju za
održavanje javne rasvjete na području Općine Bilje.
II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku» Općine Bilje.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
**********
32.
Temeljem
članka
16.
Zakona
o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-prečišćen
tekst) i članka 28. Statuta Općine Bilje (Sl. glasnik
01/02 ) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj
sjednici od 13. svibnja 2003.g. donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora
1. Članak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora (Sl. glasnik Općine Bilje 01/01),
dopunjuje se novim alinejama tako da glasi:

-

Temeljem članka
16. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( NN br. 26/03 –
prečišćen tekst ) i članka 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik broj 01/ 02) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj sjednici od 13. svibnja 2003.g.
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Klasa:363-02/03-01/1
Urbr:2100/02-01-03-10
Bilje, 15. svibnja 2003.g.

-

33.

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje groblja i krematorija.

I
Odluka o komunalnom redu (Sl. glasnik
broj 03/98 ) dopunjuje se tako da se iza članka 60.
upisuje članak 60 a. tako da glasi :
60 a.
«O održavanju, košenju zelenih površina i
korištenju kanala
oborinskih
voda te
pročišćavanju propusta ispod prilaznih mostova,
brinu se vlasnici odnosno korisnici zgrada, stanova,
poslovnih prostora ispred kojih se isti nalaze,
gledano od pročelja zgrade, a za zgrade sa više
pročelja – kraća osnovica.
Poglavarstvo Općine Bilje može odrediti da
kanali koji iz bilo kojih razloga nisu očišćeni i
održavani, obvezu čišćenja i održavanja obavi
Komunalni pogon Općine Bilje, a na teret vlasnika
ili korisnika objekta ispred koga se predmetni kanal
ili prilazni most nalazi.
II

Iza članka 27. Odluke o Komunalnom
redu Općine Bilje dodaje se novi članak 27 a.
tako da glasi:
27 a.
«Ako postupi protivno odredbi članka 60 a.
Odluke o komunalnom redu Općine Bilje «
III
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana,
od dana objave u Službenom glasniku Općine Bilje.
Klasa:363-01/02-01/3
Urbr: 2100/02-01-03-2
Bilje, 16. svibnja 2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Čabo Cickai
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2. Dozvoljava se bez daljnjih odobrenja upis
Grada Belog Manastira i općine Čeminac,
Općine Draž, Općine Kneževi Vinogradi,
Općine Popovac i Općine Petlovac kao
suvlasnika poduzeća «Komus» s.p.o. Beli
Manastir, te prenošenja prava i obveza po
ovom osnovu na imenovane.

34.
Temeljem članka 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik br.01/02) Općinsko vijeće Općine Bilje
na svojoj 19. sjednici održanoj dana 13. svibnja
2003.g. donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku»
Općine Bilje.

1. Usvaja se Izvješće komunalnog redara Općine
Bilje za 2002.
2. Izvješće iz stavka 1. ovog Zaključka sastavni
je dio istoga, a nalazi se u privitku.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Bilje, a stupa na snagu 8 dana od
dana objave.

Broj 3

Klasa: 948-01/03-01/4
Urbr:2100/02-01-03-03
Bilje, 15. svibnja 2003.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai

Klasa:080-01/01-01/2
Urbr:2100/02-01-03-16
Bilje, 16. svibanj 2003.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai

***********
36.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik Općine Bilje 01/02) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj sjednici održanoj 13. svibnja
2003.g. donijelo je

**********
ODLUKU
o usvajanju slijedećih akata

35.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik Općine Bilje br. 01/02) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 19. sjednici održanoj dana
13. svibnja 2003.godine donijelo je
ODLUKU
1. Općina Bilje kao jedna od pravnih
slijednika Općine Beli Manastir, odriče se
svih prava i obveza u vezi s komunalnim
poduzećem «Komus» s.p.o. Beli Manastir u
korist:
-

GRADA BELI MANASTIR
OPĆINE ČEMINAC
OPĆINE DRAŽ
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
OPĆINE POPOVAC
OPĆINE PETLOVAC
bez naknade.

I
Usvaja se Program mjera protupožarne zaštite
na području Općine Bilje u sezoni 2003. godini.
II
Usvaja se Plan pojačanih mjera zaštite od požara
u predžetvenom i žetvenom razdoblju u
2003.godini.
III
Ova Odluka objaviti će se u «Službenom
glasniku» Općine Bilje a stupa na snagu danom
objave.
Klasa:214-02/03-01/2
Urbr: 2100/02-01-03-4
Bilje, 15.05.2003.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai

Broj 3
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Temeljem članka 3. stavka 4. Zakona o
zaštiti od požara
(NN br. 58/93.) Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003.
godini, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske
na sjednici 28. ožujka 2003. godine, i članka 28. st.
1. toč. 2 Statuta Općine Bilje (Sl. glasnik Općine
Bilje 1/02. ) Općinsko vijeće Općine Bilje donijelo
je na 19. sjednici održano 13. svibnja 2003.godine

6. Preporuča sa " Belju " d.d. , JP Hrvatske šume,
Šumarija Darda i Šumarija Tikveš, PZ Rit Bilje
i ostalim vlasnicima većih površina, da do
završetka žetve osiguraju po jedan traktor s
odgovarajućim priključnim plugom, kao i
osobu koja će njime upravljati u slučaju
poduzimanja mjera protupožarne zaštite na
većim površinama sa kojih se skidaju ljetni
usjevi.

PROGRAM MJERA
PROTUPOŽARNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE BILJE U SEZONI 2003.GODINE

7. Zabranjuje se kretanje nezaposlenih i
neovlaštenim osobama na i u blizini površina s
kojih se skidaju ljetni usjevi do završetka žetve.

I
1. Osniva se Operativno zapovjedništvo za
organiziranje, usklađivanje i vođenje programa
mjera protupožarne zaštite u žetvenoj sezoni
2003. godine na području Općine Bilje.
2. Uvode se svakodnevna dežurstva od 0,00 do
24,00 sata u sjedištu dobrovoljnih vatrogasnih
društava na području Općine Bilje u slijedećim
mjestima: Bilje, Kopačevo, Lug, Vardarac do
završetka žetve u sezoni 2003. godine. Za
provođenje ove mjere zadužuju se dobrovoljna
vatrogasna društva u suradnji sa vijećem
mjesnih odbora na području Općine Bilje.
3. Dobrovoljna vatrogasna društva na području
Općine Bilje obvezna su dovesti opremu i
potrebno ljudstvo za gašenje požara u stanje
najveće pripravnosti, odnosno tehničke
ispravnosti svih uređaja i opreme koja im je na
korištenje.
4. Traži se od lovačkih i ribolovnih društava na
području Općine Bilje da organiziraju, u
suradnji s dobrovoljnim vatrogasnim društvima
na području Općine Bilje, čuvarske službe
svojih članova, na površinama sa kojih se
skidaju ljetni usjevi te u šumama u blizini istih
površina. Za provođenje ove mjere zadužuju se
dobrovoljna vatrogasna društva u suradnji sa
lovačkim i ribolovnim društvima na području
Općine Bilje.
5. Preporučuje se IV Policijskoj postaji Beli
Manastir da pojačanom pozornošću prati
kretanje osoba i prijevoznih sredstava na
prilaznim cestama i na površinama sa kojih se
skidaju usjevi.

8.

Zabranjuje se svako spaljivanje smeća, biljnog
smeća i biljnog otpada, slame i strništa za
vrijeme žetve, na i u blizini površina sa kojih se
skidaju ljetni usjevi.

9. Sredstva za provedbu ovog programa
osiguravaju se iz proračuna Općine Bilje za
2003. godinu.
10. Nadzor nad provođenjem mjera iz ovog
programa provodi Operativno zapovjedništvo
imenovano od strane Općinskog poglavarstva
Općine Bilje u suradnji sa nadležnim tijelima,
zaduženim za poduzimanjem aktivnosti u cilju
sprečavanja izbijanja požara u tijeku žetve,
temeljem zakona i drugih propisa.
II
Ovaj program mjera protupožarne zaštite bit će
objavljen u " Službenom glasniku " Općine Bilje , a
stupa na snagu 8 (osam) dana od objavljivanja.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
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PLAN POJAČANIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA U PREDŽETVENOM
I ŽETVENOM RAZDOBLJU U 2003.G.
A) OPĆI DIO
- makrolokacija
- mikrolokacija
- prometnice
- požarne opasnosti
B) OPERATIVNI DIO
- PP snage i sredstva njihove mogućnosti

- organizacija snaga i sredstava
C) PREVENTIVNI DIO
- prijedlog preventivnih mjera
PRIVICI:
- shema nadzora izvješćivanja
- prijedlog članova stožera
A) OPĆI DIO
Makrolokacija
Općina Bilje nalazi se na sjeveroistočnom
dijelu RH. 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 metara kvadratnih, Općini pripadaju 4
naseljena mjesta:
01. Bilje sa površinom od 17.255.944 metara
kvadratnih.
02. Vardarac sa površinom od 48.253.952
metara kvadratnih
03. Lug sa površinom od 54.244.628 metara
kvadratnih.
04. Kopačevo sa površinom od 153.032.719
metara kvadratnih.
05. Podunavlje, Kozjak, Tikveš i Zl. greda.
Prometnice
Kroz područje Općine Bilje, prolazi državna
cesta br. 7 iz pravca Osijeka k graničnom prijelazu
Duboševica. Sa mjestima Lug i Vardarac, Bilje je
povezano županijskom cestom br. 4042. Sa
naseljem Kopačevo povezano je županijskom
cestom br.5046.
Sve navedene prometnice asfaltirane su i
omogućavaju brzo prometovanje vatrogasnih
vozila. Ceste unutar naselja sve su asfaltirane i
sličnih su značajki. Poljski putevi koji omogućavaju
pristup poljoprivrednim površinama u dobrom su
stanju i prohodni su.

Broj 3

Problem prohodnosti može se pojaviti uslijed
većih količina oborina, ali tada su i požarne
opasnosti manje.
Smanjena prohodnost očekuje se i uslijed
prometovanja poljoprivrednih strojeva, ali to ne
utječe bitno na vrijeme dolaska PP ekipa na
požarište.
Do najudaljenijih područja Općine Bilje,
vatrogasno vozilo DVD-a Bilje može stići za oko
10 minuta.
Požarne opasnosti
Najveće požarne opasnosti tijekom žetvenog
razdoblja postoje u obliku zasijanih poljoprivrednih
površina sa oko 26.255.943 m2 u privatnom
vlasništvu i 246.531.300 m2 u vlasništvu PP
kombinata i poljoprivrednih zadruga.
Kao požarna opasnost na Općini Bilje nalazi se
Park prirode Kopački rit sa ukupnom površinom od
cca 23.000 hektara, a spada u četvrtu kategoriju
požarne opasnosti. Park prirode ima razrađeni plan
PP preventive i zaštite.
Tijekom žetvene sezone najveće aktivnosti
očekuju se od strane Belja d.d. sa svojim
poljoprivredama Mirkovac i Brestovac, u vidu
poljoprivrednih strojeva koji ulaze u poljoprivredne
površine. Opasnost od zapaljenja može se umanjiti
poštivanjem zakona i propisa pri radu sa
poljoprivrednim strojevima i poljoprivrednim
površinama. Prema našim saznanjima navedeni
kombinat ima razrađeni plan preventivnih mjera PP
zaštite tijekom žetve.
Područje šuma na oko 113.936.490 m2 u
vlasništvu je JP Hrvatske šume i pokriveno je
njihovim planom zaštite.
Benzinska postaja nalazi se u centru naselja
Bilje, te ima potrebita i propisana PP sredstva i
propisane mjere PP preventive. Zbog njenog
položaja, primjećivanje i dojavljivanje požara
moguće je u vrlo kratkom roku.
Pojedini dijelovi industrije, većinom u
privatnom vlasništvu, ne predstavljaju ozbiljnu
požarnu opasnost.
B) OPERATIVNI DIO
PP Snage i sredstva i njihove mogućnosti
Na području Općine Bilje aktivno djeluju četiri
vatrogasna društva u mjestima Lug, Vardarac,
Kopačevo i Bilje ako središnje vatrogasno društvo.
Operativno najspremnije i opremljenije je DVD
Bilje sa 36 operativnih članova i vatrogasnim
navalnim vozilom.

Broj 3
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Ostala DVD-a posjeduju:
- DVD Lug - 30 operativnih članova, traktorsku
prikolicu kapaciteta 5000 l vode i
potrebitu opremu za gašenje
- DVD Vardarac - 22 operativna člana, traktorsku
prikolicu kapaciteta 3000 l vode
i potrebitu opremu za gašenje
- DVD Kopačevo - 14 operativnih članova,
traktorsku prikolicu kapaciteta
5000 l vode i potrebitu opremu
za gašenje.
Sva navedena oprema je u ispravnom stanju.
DVD Bilje posjeduje osnovnu opremu za
gašenje i zaštitu vatrogasaca. Vatrogasno vozilo
opremljeno je spremnikom za vodu kapaciteta 1800
l vode, dva cijevna vitla sa brzom navalom
(visokotlačna pumpa), te cijevi i armature za
gašenje putem niskotlačne pumpe. Također je
opremeljno potrebitom opremom za gašenje
srednjom i lakom pjenom.
Opskrba vodom moguća je iz otvorenih (bare,
kanali) i zatvorenih izvora vode (hidrantanska
mreža, razni tankovi i cisterne). Vozilo je pokretno
i u ispravnom stanju.
DVD Bilje sposobno je samostalno djelovati na
gašenju požara A kategorije, ako i manjih požara B
kategorije, na cijelom području Općine Bilje.
Organizacija snaga i sredstava
Organizacija PP zaštite snaga i sredstava
navedenih u prethodnom poglavlju, temeljiti će se
na motrilačko-dojavnoj službi DVD-a, te stalnim
operativnim dežurstvom u središnjem DVD-u Bilje.
U DVD-ima Kopačevo, Lug i Vardarac osigurati će
se 24-satno dežurstvo traktora sa plugom, te
traktora sa zakačenom vatrogasnom cisternom.
Radom i djelovanjem društva rukovoditi će se
stožer u čijem sastavu će biti zapovjednici društva,
zamjenik zapovjednika DVD-a Bilje, te jedan
predstavnik Općine Bilje.
Motrenje, dojavljivanje i uzbunjivanje za
vrijeme žetvenih radova provoditi će članovi DVDa sa područja Općine u suradnji sa lovačkim
društvima, športsko-ribolovnim društvima kao i
svih mještana.
Stalno dežurstvo organizirano je u vatrogasnom
spremištu DVD Bilje, sa mogućnošću dojave
požara na telefon 750-963.
Operativno dežurstvo sastojati će se od dva
člana (vozač i vatrogasac) a provodilo bi se od
07,00 sati 15 lipnja 2002.g.
Smjene i raspored službe vatrogasaca odrediti
će se sukladno mogućnostima i obvezama
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vatrogasaca na njihovim radnim mjestima, a trajalo
bi u pravilu 12 sati.
Plan motrenja i dežurstva sačiniti će
zapovjednici DVD-a, po naputcima i smjernicama
zapovjednika središnjeg društva.
Aktivnosti DVD-a na području Općine Bilje
ovisiti će o mogućnostima i tehničkoj opremljenosti
istih, a morati će zadovoljiti slijedeće:
satna motrilačko-dojavna služba
organizirana u suradnju sa JUPP Kopački rit koji
će osigurati vozila sa UKV vezom, potrebita
sredstva i opremu te sredstva veze (mobitel, UK
vezu) za dojavu požara i početno gašenje
- motrilačko-ophodno-dojavna služba
organizirati će se u vremenu od 08,00 - 22,00 h u
suradnji sa JUPP Kopački rit, koja će ustupiti
terensko motorno vozilo Lada Niva i jednog
djelatnika ispitanog vatrogasca
- vozilo opslužuju dva vatrogasca (jedan iz PP
Kopački rit i jedan iz DVD-a Bilje) a isto će biti
opremljeno sa:
1. UKV -vezom motorole
2. mobilnim telefonom
3. dvije metalnice
4. dvije naprtnjače i PP aparatom
5. dva zaštitna odjela za prilaz otvorenom
plamenu,
zaštitnom
obućom,
kacigom
i
rukavicama
- stalno dežurstvo sa traktora sa plugom
- stalno dežurstvo traktora sa zakačenom
vatrogasnom cisternom
- obilazak žitnih polja
Raspoložive snage izvršiti će dojavu o požaru u
središnje vatrogasno društvo, JPVP B. Manastir, te
pristupiti gašenju požara od dolaska vatrogasne
ekipe DVD Bilje ili JPVP.
Opskrba vodom vatrogasnih vozila vršiti će se
iz postojeće hidrantantske mreže ili iz vatrogasnih
cisterni te otvorenih izvora vode (jezera, kanala,
rijeka).
U slučaju požara širih razmjera izvršiti će se
obavješćivanje JPVP grada Osijeka i B. Manastira.
Nadzor nad radom i provođenje propisanih
mjera vršiti će se stožer, MUP, VZ Baranja.
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Članovi stožera
u predžetvenom i žetvenom razdoblju
za 2003.g

C) PREVENTIVNI DIO
Prijedlog preventivnih mjera
- na većim poljoprivrednim površinama tijekom
samih žetvenih aktivnosti, osigurati cisterne sa
vodom
- pušenje dozvoliti na zato određenim i
obilježenim mjestima na kojima osigurati posude
sa vodom za gašenje opušaka
- upozoriti izvođače žetvenih radova na obvezu
postojanja PP aparata na radnim strojevima, kao i
iskrolovki na ispušnim cijevima
- putem medija, plakata upozoriti pučanstvo na
povećane opasnosti od izbijanja požara, zabrani
spaljivanja otpada biljnog porijekla, te mogućnosti
dojave požara operativnom dežurstvu DVD-a Bilje
na telefon 750-693.
- odobriti sredstva za popunu opremom vozila
vatrogasnog društva Bilje, kao i za isplatu dnevnica
sudionicima u dežurstvima i obilascima
- pojačati mjere komunalnih redara
- tražiti suradnju udruga građana sa područja
Općine u cilju pravovremenog otkrivanja i dojave
požara (osobito lovačko i športsko-ribolovno
društvo)
- upoznati pučanstvo (putem oglasnih ploča) o
propisima i zakonima kojima su regulirani uvjeti
spaljivanja otpada.

Broj 3

1. Eden Hrvojević – načelnik Općine Bilje
tel:
751-404, 750-975
mob:
098/437040
2. Šandor Markoš – donačelnik Općine Bilje
tel:
753-111
mob:
098/9444884
3. Zapovjednik DVD-a Bilje: Borislav Štrok
tel:
750-054
mob:
091/504236
4. Dozapovjednik DVD-a Bilje: Drago Krizmanić
tel:
750-439
5. Zapovjednik DVD-a Vardarac: Peter Deže
tel:
753-072
6. Zapovjednik DVD-a Kopačevo: Zoltan Faraho
tel:
752-057
7. Zapovjednik DVD-a Lug: Jožef Dobsai
predsjednik: Josip Anitić
tel:
754-037

SHEMA NADZORA I IZVJEŠĆIVANJA
VZ BARANJA
701-103

STOŽER
750-693

JPVP Osijek
205-060 (93)
JPVP B. Manastir
701-103(93)

OPERATIVNO
DEŽURSTVO
DVD Bilje
750-693

DVD Lug

DVD Vardarac

DVD Kopačevo
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37.
Temeljem članka 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik Općine Bilje br.01/02) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 19. sjednici od 13. svibnja
2003.g., donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Prima se k znanju i prihvaća Zaključak
Općinskog poglavarstva, a vezano uz
promjene u osobama osnivača Zadruge
«Poduzetnička mreža» - Centra za
primicanje poduzetništva.
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te će se na temelju istoga izdati potvrda o
korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta u
2003.g. a radi ostvarivanja prava na poticaje za
proljetnu sjetvu 2003.g.
III
Ova Odluka ima se objaviti u «Službenom
glasniku» Općine Bilje i stupa na snagu danom
objave.
Klasa:320-01/03-01/2
Urbr:2100/02-01-03-9
Bilje, 16. svibnja 2003.g.

2. Općinsko vijeće ostaje pri već donesenoj
Odluci o osnivanju zadruge «Poduzetnička
mreža»
Centra
za
promicanje
poduzetništva.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai

**********
39.

Klasa:300-01/03-01/1
Urbr:2100/02-01-03-5
U Bilju, 16.05.2003.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
**********
38.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik Općine Bilje 01/02) Općinsko vijeće
Općine Bilje, na svojoj sjednici održanoj dana 13.
svibnja 2003. godine donijelo je

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje
(Sl. glasnik 1/02) a sukladno članku 3. stavak 8.
Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava
od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države (NN br. 102/02)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj sjednici
održanoj dana 13. svibnja 2003.g. donijelo je
ZAKLJUČAK
u uključivanju Općine Bilje u Projekt
«Analiza tla kao temelj gnojidbe i povećanja
produktivnosti proizvodnje»

ODLUKU
o potpisivanju Sporazuma o osiguravanju
novčanih potraživanja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države s «Belje» d.d.

I
Općina Bilje se uključuje u Projekt «Analiza
tla kao temelj gnojidbe i
povećanja
produktivnosti proizvodnje» pokrenut od strane
Upravnog odjela za poljoprivredu i šumarstvo
Osječko-baranjske županije u suradnji sa
Poljoprivrednim fakultetom i Zavodom za tlo.

I
Odobrava se da načelnik Općine Bilje u ime
Općine Bilje, potpiše s «Belje» d.d. Sporazum
o osiguranju novčanih potraživanja za zakup
poljoprivrednog
zemljišta
u
vlasništvu
Republike Hrvatske uz uvjet:

II
Prihvaća se Prijedlog da se projekt financira
po modelu:
- 50 % Osječko-baranjska županija
- 40 % jedinice lokalne samouprave
- 10 % poljoprivredna gospodarstva

da «Belje» d.d. potpiše izjavu o prihvaćanju
Odluke
o
mjerama
za
korištenje
poljoprivrednog zemljišta u Općini Bilje,
odnosno o primjeni agro tehničkih mjera,
suzbijanja korova i suzbijanja biljnih bolesti
i štetnika na ekološko prihvatljiv način i

III
Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom
glasniku» Općine Bilje i stupa na snagu danom
donošenja.

-

-

izvrši plaćanje dospjelog
Sporazumu iz 2003.g.

duga

prema

Klasa:320-02/03-01/3
Urbr: 2100/02-01-03-2
Bilje, 16. svibnja 2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
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