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Zaključak o davanju ovlaštenja 

VODOVODU-OSIJEK d.o.o. za 

predlaganje donošenja Odluke o 

odvodnji otpadnih voda ……………… 

 

Odluka  o  povjeravanju poslova 

upravljanja Sustavom odvodnje 

otpadnih voda Južna Baranja ; 

Kanalizacijski kolektor Osijek –Bilje  i 

Kanalizacijski  kolektor Darda- Bilje… 

 

Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Općine Bilje……………… 

 

Odluka  o  osnivanju i  imenovanju 

komisije za utvrđivanje  nepokretne  
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Odluka o pokretanju postupka za  prodaju  

stanova u vlasništvu Općine Bilje i  

osnivanju i  imenovanju Povjerenstva za 

pripremu i  provođenje natječaja za  

prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje . 

 

 I. statutarna odluke o izmjenama i 

dopunama  statuta Općine Bilje………….. 

 

Odluka o usvajanju izvješća o radu 

komunalnog redara za 2013.g. i  Plana i 

programa rada za 2014.g…………………. 

 

Odluka o sufinanciranju nabavke opreme 

za novi sustav obračuna cijene usluge 
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26. 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Suglasnost na izmjene i dopune Odluke 

o osnivanju Hrvatsko-mađarskog 

kulturnog centra Općine Bilje  i Statuta 

Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra 

Općine Bilje…………………………... 

 

 III. izmjene i dopune odluke o izradi 

izmjena i dopuna prostornog plana 

uređenja Općine Bilje…………………  

 

Odluka o stavljanju van snage Odluke 

o sklapanju Ugovora o unosu 

nekretnina u trgovačko društvo 

Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju 

temeljnog uloga Općine Bilje u 

Komunalno – Bilje d.o.o. („Službeni 

glasnik“ Općine Bilje broj:  11 /2012)... 

 

 

AKTI STOŽERA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA: 

 

PLAN RADA STOŽERA zaštite i 

spašavanja Općine Bilje za 2014. 

godinu… 
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PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja 

zaštite od požara na području Općine Bilje 

za 2014. godine…………………………... 

 

P L A N motrenja, čuvanja i ophodnje 

otvorenog prostora i građevina 

za koje prijeti povećana opasnost nastanka 

i širenja požara …………………………... 

 

ZAKLJUČAK -  Plan operativne provedbe 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatske na području Općine 

Bilje u 2014. godini………………………. 
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18. 

 

Na temelju članka 34.  Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 8. sjednici održanoj dana  

29. travnja 2014.g. donijelo je  

 

 

ZAKLJUČAK   

o davanju ovlaštenja VODOVODU-

OSIJEK d.o.o za predlaganje donošenja 

odluke o odvodnji otpadnih voda  

 

I. 

 

 „VODOVODU-OSIJEK d.o.o. daje se 

ovlaštenje da u ime Općine Bilje  predloži  

Skupštini Osječko – baranjske županije  

donošenja odluke o odvodnji otpadnih 

voda za sustav javne odvodnje za područje 

Općine Bilje : Bilje, Kopačevo, Vardaraci, 

Lug,  

II. 

 

Ovaj zaključak biti će objavljen u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA:325-01/14-01/1 

URBROJ: 2100/02- 01-14- 8 

Bilje, 29. travnja 2014.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IGOR RUŽIČKA ,v.r. 

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

 

 

19. 

 

Na temelju članka 24. Zakona o 

vodam (Narodne novine, broj: 153/09, 

63/11, 130/11, 56/13, 14/14)  i članku 34.  

Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ 

Općine Bilje, broj 05/13.) Općinsko vijeće 

Općine Bilje na svojoj 8.sjednici održanoj 

dana 29.travnja.2014.g. donijelo je 

 

 

ODLUKU  

   o  povjeravanju poslova upravljanja 

Sustavom odvodnje otpadnih voda Južna 

Baranja ; Kanalizacijski kolektor Osijek –

Bilje  i Kanalizacijski  kolektor Darda- 

Bilje 

 

I. 

 

Općina Bilje ovom Odlukom povjerava 

poslove upravljanja i održavanja na dijelu 

sustava odvodnje otpadnih voda  Južna 

Baranja : na Kanalizacijskom kolektoru 

Osijek-Bilje te Kanalizacijskom kolektoru 

Darda-Bilje, komunalnom poduzeću 

Vodoopskrba d.o.o. iz Darde u kojem je 

jedan od osnivača.  

 

II. 

 

Poslovi upravljanja i održavanja odnose se 

na održavanja navedenih građevina, 

izgradnju priključaka i naplatu ispuštenih 

otpadnih voda od korisnika sustava, a sve 

prema Zakonu o vodama i Zakonu o 

financiranja u vodnog gospodarstva. 

 

III. 

 

Ovom odlukom ne ulazi s u vlasništvo 

navedenih građevina te one ostaju  u 

vlasništvu Općine Bilje do daljnjeg. 

 

IV. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom  objave 

u „Službenom glasniku“ Općine Bilje.  

 

 

KLASA:325-01/14-01/1 

URBROJ: 2100/02- 01- 14- 7 

Bilje, 29.travnja 2014. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IGOR RUŽIČKA ,v.r. 

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

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=325
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=326
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=327
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=328
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=645
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20. 

                                  

Temeljem članka  35. stavak 2. i 

članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 

79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

143/12.),  članka 35. stavak 2. Zakon 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.) i članka 34. 

Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ 

Općine Bilje, broj 5/13.) Općinsko vijeće 

Općine Bilje, na svojoj 8. sjednici održanoj 

dana 29. travnja 2014.g.  donosi 

 

 

ODLUKU  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE 

o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine Bilje 

 

 

I. 

Odluka o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine Bilje   („Službeni glasnik Općine 

Bilje, broj 3/10.i 4/10.) mijenja se na način 

da se  : 

U   Članku 34. stavak 1. brišu se riječi 

„Vijećima mjesnih odbora  mjesta u 

kojima se domovi nalaze“ a umjesto njih 

upisuju riječi „ javnoj ustanovi u kulturi 

čiji je osnivač Općina Bilje „  

tako da sada glasi : 

„Poslove upravljanja društvenim 

domovima Načelnik može povjeriti  

javnoj ustanovi u kulturi čiji je osnivač 

Općina Bilje sukladno općim aktima 

Općine Bilje.“ 

Stavak 2. se briše. 

 

II. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku“ 

Općine Bilje. 

 

 

KLASA:011-01/10-01/1 

URBROJ: 2100/02- 01-14- 5  

Bilje, 29. travnja 2014. godine. 

 

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IGOR RUŽIČKA ,v.r. 

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

                                               

 

21. 

 

Na temelju članka 34.  Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 8.sjednici održanoj dana 

29.travnja 2014.g. donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Komisije za 

utvrđivanje  (nepokretne ) imovine   u 

vlasništvu Općine Bilje  

 

 

I. 

Osniva se Komisija za utvrđivanje  

(nepokretne) imovine   u vlasništvu Općine 

Bilje.  

 

II. 

Za članove Komisije  iz točke I. imenuju se 

: 

1. GABOR VARGA, za predsjednika 

2. IGOR GAMOŠ, za zamjenika 

predsjednika  

3. DAMIR BUČEK, za član 

4. ZDENKO JUMIĆ, za član 

5. MONIKA FAČKO, za član 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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III. 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA:023-01/13-01/1  

URBROJ: 2100/02-01-14-12 

Bilje, 29.travnja 2014. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IGOR RUŽIČKA ,v.r. 

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

 

 

22. 

      

Na temelju članka 34.  Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 8.sjednici održanoj dana 29. 

travnja 2014.g. donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju povjerenstva za 

prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje  

 

 

I. 

 

Osniva se Povjerenstvo za prodaju stanova 

u vlasništvu Općine Bilje  

 

 

II. 

 

Za članove povjerenstva iz točke I. 

imenuju se : 

 

6. GABOR VARGA, za predsjednika 

7. DUBRAVKA JOVANOVIĆ, za 

zamjenika predsjednika 

8. SREĆKO TATAREVIĆ, za člana 

9. IGOR GAMOŠ, za člana 

10. KORINA SLAVIČEK, za člana 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

KLASA:023-01/13-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-14-13 

Bilje, 29. travnja 2014. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IGOR RUŽIČKA ,v.r. 

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

 

 

23.   

 

Na temelju članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 

60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12),  

članka 34. Statuta Općine Bilje ("Službene  

glasnik " Općine Bilje , broj 5/13.) 

Općinsko  vijeće Općine Bilje  na 8. 

sjednici održanoj dana 29. travnja 2014. 

godine donijelo je 

 

 

I. STATUTARNU ODLUKU O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUT OPĆINE BILJE 

 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Općine Bilje  („Službeni glasnik 

“ Općine Bilje, br. 5/13.) u članku1. brišu 

se riječi“ mjesna samouprava“  

 

Članak 2. 

 

Briše se članak 9. 

 

Članak 3.  

 

U   članku 17. briše se stavak 2., odnosno 

riječi „ Općinsko vijeće može pojedine 
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poslove iz samoupravnog djelokruga 

Općine posebnom odlukom prenijeti na 

mjesne odbore.“ 
 

Članak 4 . 

 

U članku 19. stavak 2. brišu se riječi  

„većina vijeća mjesnih odbora  na 

području Općine“   
 

Članak 5. 

 

U članku 22. stavak 1. brišu se riječi“ ili 

većina vijeća mjesnih odbora na području 

općine“ 

 

Članak 6. 

 

U članku 27. stavak 2. brišu se riječi „ 

mjesnog odbora“ , a umjesto njih upisuje 

riječ „naselja“ 

 

Članak 7. 

 

Briše se članak 28. 

 

Članak 8. 

 

U članak 37. st. 2. briše se riječ „troškova“ 

 

 

Članak 9. 

 

U članku 71. st.4.  iza riječi nazive  upisuje 

se  zarez i riječi  „tekst pečata i žigova, 

natpisnih ploča , zaglavlja akata i 

službene obavijesti, „  

 

tako da sada st. 4. glasi:  

 

„U navedenim naseljima Općine pravne i 

fizičke osobe koje obavljaju javnu 

djelatnost  ispisuju nazive, tekst pečata i 

žigova , natpisnih ploča , zaglavlja akata i 

službene obavijesti., istom veličinom 

slova,  osim na hrvatskom jeziku i na 

mađarskom jeziku. 

 

 

Članak 10. 

 

  Briše se članak 72. 

 

 

Članak 11. 

 

Briše se glava  „X. MJESNA 

SAMOUPRAVA „  

 

 

Dosadašnje glave  od IX do XIV postaju  

glave od IX.do XIII. 

 

 

Članak 12. 

 

Brišu se članci : 84. 85., 86., 87., 88., 89., 

90., 91. i 92. 

 

Članak 13. 

 

U članku 94. stavak 3. brišu se riječi „uz 

prethodnu suglasnost Općinskog vijeća“ 
 

 

Članak 14. 

 

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik 

i normativnu djelatnost da utvrdi i 

izda pročišćeni tekst Statuta Općine Bilje. 

 

 

Članak 15. 

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u 

„Službenim glasniku “ Općine Bilje. 

 

 

KLASA:012-03/13-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-14- 4 

Bilje, 29. travnja  2014. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IGOR RUŽIČKA ,v.r. 

*********************************                               
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24. 

   

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj: 05/13.) Općinsko vijeće  

Općine Bilje  na svojoj 8. sjednici održanoj 

dana 29. travnja 2014. godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o radu komunalnog 

redara za 2013. godinu i Prihvaćanju  

Plana i programa rada za 2014. godinu 

 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o radu komunalnog 

redara Općine Bilje za 2013. godinu. 

 

 

II. 

Prihvaća se Plan i program rada 

komunalnog redara Općine Bilje za 2014. 

godinu. 

 

III. 

Izvješće o radu komunalnog redara Općine 

Bilje za 2013. godinu i Plan i program rada 

za 2014. godinu prilažu se ovoj Odluci i 

čine njegov sastavni dio. 

 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i biti će objavljena u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA: 363-05/14-01/2 

URBROJ: 2100/02-01-14-2 

Bilje,29. travnja 2014.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IGOR RUŽIČKA ,v.r. 

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

 

 

25.     

                                         
Na temelju članka 34.  Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 8.sjednici održanoj dana 

29.travnja.2014.g. donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju nabavke opreme za novi 

sustav obračuna cijene usluge  

Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir 

 

 

I. 

Prihvaća se prijedlog za sufinanciranje 

nabavke opreme za novi sustav obračuna 

cijene usluge Baranjske čistoće d.o.o. Beli 

Manastir, davatelja usluge odvoza 

miješanog komunalnog otpada sa područja 

Općine Bilje. 

 

II. 

Ovlašćuje se načelnik da  potpiše ugovor i  

sukladno zahtjevima Baranjske čistoće 

d.o.o. izvrši plaćanje iz stavka I. ove 

odluke, a sa stavke 323 GOSPODARENJE 

OTPADOM I RAZVOJ SUSTAVA – 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE , Proračuna 

Općine Bilje za 2014.g. 

 

III. 

Ova odluka biti će objavljena u  

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

Klasa: 363-01/14-01/2 

Urbroj:2100/02-01-14-3 

Bilje, 29. travnja 2014.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IGOR RUŽIČKA ,v.r. 

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

 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje (»Službeni glasnik« Općine 

Bilje, broj: 05/13.) i članka 19. Statuta 

Hrvatsko-Mađarskog kulturnog centra 

Općine Bilje, Općinsko vijeće Općine Bilje 

na 8. sjednici održanoj dana 29. travnja 

2014. godine dalo je 

 

 

S U G L A S N O S T 
 

Članak 1. 

 

 Daje se suglasnost za izmjenu 

Statuta Hrvatsko-Mađarskog kulturnog 

centra od 11.srpnja 2002, kojom je 

izmijenjeno zaglavlje tako da se briše 

tekst: 

 
„Na temelju članka 7. st. 1. alineje 2. i članka 

12. Zakona o ustanovama ("Narodne novine, 

br.  76/93 i 29/97), Zakona o upravljanju 

javnim ustanovama u kulturi i članka 17. 

Statuta Općine Bilje, ravnatelj Hrvatsko-

mađarskog kulturnog centra Općine Bilje ( u 

daljnjem tekstu: Kulturni centar ), na sjednici 

održanoj 11. srpnja 2002. uz suglasnost 

osnivača Vijeća Općine Bilje ( u daljnjem 

tekstu: Osnivač ), donosi 

 

i umjesto njega, upisuje se novi tekst koji 

glasi:  
 
„Na temelju članka 34. Zakona o ustanovama 

("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 

47/99 - Ispravak i 35/08).i članka 15. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj: 5/13), 

privremeni  ravnatelj Hrvatsko-Mađarskog 

kulturnog centra Općine  Bilje( u daljnjem 

tekstu :Kulturni centar), uz suglasnost 

osnivača Vijeća Općine Bilje( u daljnjem 

tekstu Osnivač) donosi“ 

 

Članak 2. 

 

Daje se suglasnost za izmjenu Odluke o 

osnivanju Hrvatsko-Mađarskog kulturnog 

centra („Službeni glasnik“ Općine Bilje 

broj: 1/02) od 20. prosinca 2002., kojom je 

izmijenjen članak 8. tako da se briše tekst 

stavka 2:  

 
„Za privremenog ravnatelja imenuje se 

Zdravko Odorčić  iz Bilja, V. Lisinskog 26.“ 

 

i umjesto njega, upisuje se novi tekst koji 

glasi:  
 
„Za privremenog ravnatelja imenuje se Dinko 

Županović iz Bilja, Blatna 14.“ 

 

Članak 3. 

 

 Zadužuje se i ovlašćuje načelnik 

Općine Bilje da u ime osnivača ovjeri i 

potpiše zahtjeve, akte i druge podneske 

radi provedbe izmjena u nadležnom 

Trgovačkom sudu. 

 

 Nalaže se privremenom ravnatelju 

HMKC-a da sukladno danoj suglasnosti 

izvrši izmjena temeljnih akata Ustanove i 

provede upis izmjena kod nadležnog 

Trgovačkog suda. 

 

Članak 4. 

 

Ova Suglasnost objavit će se u  

"Službenom glasniku" Općine Bilje. 

 

 

Klasa: 612-01/10-01/2 

Urbroj: 2100/02-01-14-13 

Bilje, 29. travnja 2014.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IGOR RUŽIČKA ,v.r. 

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

                                           

27. 

 

Na temelju članka 78. Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji (''NN'' br. 

76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i članka 

34. Statuta Općine Bilje (''Službeni 
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glasnik'' Općine Bilje, br. 05/13.) Općinsko 

vijeće Općine Bilje, na 8. sjednici održanoj 

dana 29. travnja 2014.godine, donijelo je: 

 

ODLUKU 

O III.  IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O IZRADI IZMJENA I 

DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA OPĆINE  BILJE 

 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom o Izmjenama i dopunama 

Odluke o izradi Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Bilje (u 

daljnjem tekstu: Odluka) vrše se izmjene i 

dopune Odluke o izradi Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) 

Bilje (''Službeni glasnik'' Općine Bilje br. 

02/10, 3/10 i 17/10)-Temeljna Odluka. 

 

 

Članak 2.  

U Članku 2. Temeljne Odluke dodaju se 

sljedeći razlozi za izradu: 

 

''  20. Određivanje lokacije za reciklažno 

dvorište ,  

 

 21. Određivanje izdvojenih dijelova 

građevinskih područja  naselja za 

izgrađene strukture „ Hrvatskih voda “i 

 

 22. Određivanje izdvojenog 

građevinskog područja izvan naselja  

za potrebe izgradnje  lovačkog doma te 

ugostiteljskih i turističkih sadržaja.'' 
 
 

Članak 3.  

Ostali članci Temeljne Odluke ne 

mijenjaju se i dalje ostaju na snazi. 

 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 

po njezinu objavljivanju u ''Službenom 

glasniku'' Općine Bilje. 

 

KLASA: 350-04/10-01/1 

UR.BROJ: 2100/02-01-14-190 

Bilje, 29. travnja 2014.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IGOR RUŽIČKA ,v.r. 

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

 

28. 

 

Na temelju članka 34.  Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 8.sjednici održanoj dana 29. 

travnja 2014.g. donijelo je  

 

 

ODLUKU  

o stavljanju van snage Odluke o sklapanju 

Ugovora o unosu nekretnina u trgovačko 

društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i 

povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u 

Komunalno – Bilje d.o.o. („Službeni 

glasnik“ Općine Bilje broj:  11 /2012) 

 

 

I. 

Stavlja se van snage Odluka o sklapanju 

Ugovora o unosu nekretnina u trgovačko 

društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i 

povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u 

Komunalno – Bilje d.o.o. („Službeni 

glasnik“ Općine Bilje broj:  11 /2012) 

 

 

II.  

Ova Odluka objavit će se u «Službenom 

glasniku» Općine Bilje i stupa na snagu 

danom objave. 

 

KLASA: 944-01/08-01/2 

URBROJ: 2100/02-01-14- 

Bilje, 29.travnja 2014. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IGOR RUŽIČKA ,v.r. 

********************************** 
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AKTI STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA : 

 

1. 

Temeljem točke 3. pod točke a) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za republiku Hrvatsku u 2014. godini KLASA: 022-03/14-07/42, 

URBROJ: 50301-09/09-14-4, od 13. veljače 2014. Stožer zaštite i spašavanja Općine Bilje na 

sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donio je  
 

PLAN RADA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
OPĆINE BILJE ZA 2014. GODINU 

 
I 
 

Red. 
broj 

ZADAĆA-AKTIVNOST Nositelj 
provedbe 

suradnici Rok  
izvršenja 

1 -donošenje Plana rada Stožera zaštite i 
spašavanja za 2014. god. 

Stožer 
 

DVD 
JUO 

31.03. 

2 -donošenje Provedbenog Plana 
unaprjeđenja zaštite od požara 

„ DVD 
JUO 

15.04. 

3 -predložiti usvajanje Plana operativne 
provedbe programa aktivnosti 

„ DVD 
JUO 

15.04. 

4 -donijeti Plan motrenja, čuvanja i 
ophodnje otvorenog prostora i građevina 

„ DVD,JUO 
JU PP 

15.04. 
30.04. 

5 -usvojiti Plan uključivanja svih subjekata 
zaštite i spašavanja 

„ DVD,JU PP, HŠ 
BELJE DD 

31.03. 
15.05. 

6 -održavanje sjednica Stožera zaštite i 
spašavanja 

„ JUO kontinuirano 

7 -vršiti usklađivanje svih podataka i 
odrednica važećih planova ZOP-a 

„ JUO „ 

8 -vršiti ažuriranje Stožera sukladno 
promjenama 

„ JUO „ 

9 -praćenje stanja „divljih“ deponija i 
poduzimanje mjera za saniranje 

„ DVD,Komunalno 
-Bilje 

15.05. 
31.05. 

10 -popis teške mehanizacije „ JUO 15.05. 

11 -priprema, sanacija i otklanjanje 
nedostataka na vozilima, opremi i tehnici 

„ DVD,Komunalno 
-Bilje 

15.05. 

12. -donijeti Analizu sustava zaštite i 
spašavanja za 2014. godinu 

„ JUO prosinac 

13 -donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja za 2015. god. 

„ JUO „ 

 

II. 
 Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana u „Službenom glasniku“ Općine Bilje. 
 
KLASA: 810-01/02-13-1 
URBROJ: 2100/02-02/1-14-29 
         NAČELNIK STOŽERA 
         Gabor Varga, dipl. ing.  
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9. 

 

 Na temelju članka 13. stavka 4. 

Zakona o zaštiti od požara („Narodne 

novine“ broj: 92/10.) i članka 51. Statuta 

općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje broj: 05/13.) dana 31. ožujka 2014. 

godine načelnik Općine Bilje donio je 

 

 

PROVEDBENI PLAN 

unaprjeđenja zaštite od požara na 

području Općine Bilje za 2014. godine 

 

 

UVOD 

 

Općinsko vijeće općine Bilje donijelo je 

Procjenu ugroženosti od požara koja je 

temelj, sukladno članku 13. stavka 4. 

Zakona o zaštiti od požara („Narodne 

novine“ broj: 92/10.), za donošenje 

godišnjeg Provedbenog plana za 

unaprjeđenje zaštite od požara za područje 

Općine Bilje. 

 

I. 

 

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na 

području Općine Bilje, a u skladu sa 

Provedbenim planom potrebno je provesti 

slijedeće organizacijske, tehničke i 

urbanističke mjere: 

 

1.Organizacujske mjere 

 

- provoditi operativne mjere i zadaće 

na temelju programa rada VZ 

Općine Bilje, kao nositelja 

vatrogastva na području Općine 

Bilje. U središnjem DVD-u  i 

primarnim DVD-ima osigurati 

djelotvornu i pravodobnu 

operativnost i cjelovitu prostornu 

pokrivenost. Izvršiti stručni nadzor 

nad stanjem opremljenosti. 

- tijekom razdoblja povećane 

opasnosti od požara (ljetni period 

za vrijeme žetvenih radnji) 

potrebno je osigurati stalno 

vatrogasno dežurstvo. 

- donijeti Plan motrenja, čuvanja i 

ophodnje otvorenog prostora za 

2014. godinu. 

- provoditi odredbe Plana operativne 

provedbe programa aktivnosti. 

- ustrojiti motriteljsko-dojavnu 

službu 

- kontinuirano usklađivati Plan 

zaštite od požara. 

 

 

2.Tehničke mjere  
 

- u skladu sa Procjenom ugroženosti 

nužno je osiguravati u 2014. godini 

potrebna sredstva za nabavu 

tehničke opreme u skladu sa 

objektivnim fiskalnim 

mogućnostima. 

- nabaviti potrebnu količinu aparata 

za gašenje požara. 

- provoditi mjere za dovođenje u 

funkciju stabilnih uređaja za 

automatsku dojavu požara. 

- nabava sredstava veze,vatrogasne 

opreme i druge opreme koja su 

potrebna za kvalitetno ispunjavanje 

povjerenih zadaća. 

 

 

3.Urbanističke mjere 

 

- kod rekonstrukcija  građevina 

osigurati prostor za nesmetan 

pristup vatrogasnih vozila i tehnike. 

- sve građevine izvoditi sukladno 

važećim propisima. 

- poduzimati potrebne mjere da 

prometnice i javne površine budu 

uvijek prohodne radi nesmetanog 

pristupa 

- postojeću hidrantsku mrežu 

uskladiti sa važećim propisima. 

 

 

4.Mjere zaštite odlagališta otpada 
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- privremena deponija Općine Bilje 

krajem 2013. godine potpuno je 

sanirana te ne predstavlja 

potencijalnu opasnost od izbijanja 

požara, obzirom da je sanacija 

provedena u skladu sa Planom 

sanacije. 

 

II. 

 

Ovisno o vremenskim uvjetima i drugim 

čimbenicima odluku o promjeni određenog 

roka za početak ili završetak provođenja 

određenih operativnih mjera i zadaća iz 

ovog Plana na prijedlog zapovjednika VZ 

Općine Bilje. 

 

III. 

 

Za realizaciju i financiranje svih planiranih 

operativnih radnji sredstva se osiguravaju u 

proračunu Općine Bilje za 2014. godinu. 

 

 

IV. 

 

Ovaj Provedbeni plan objavit će se u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA: 214-02/14-01/1 

URBROJ: 2100/02-02-14-6 

Bilje, 31. ožujak 2014. god. 

     

    

   NAČELNIK 

           Željko Cickaj, iur. 

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

 

   

10. 

 

 Temeljem članka 4. stavka 2. i 

članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od 

požara („Narodne novine“ broj: 92/10.), 

točke 4. Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. 

godini („Narodne novine“ broj: 56/13.) i 

članka 51. Statuta Općine Bilje („Službeni 

glasnik“ Općine Bilje, broj:05/13.), 

načelnik Općine Bilje donosi: 

 

 

P L A N 

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog 

prostora i građevina 

za koje prijeti povećana opasnost nastanka 

i širenja požara  

 

 

Članak 1. 

 

 Ovim se Planom razrađuje način 

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog 

prostora, građevina, dijelova građevina i 

površina za koje prijeti povećana opasnost 

za nastanak ili širenje požara (u daljnjem 

tekstu: Plan), u danima kada je proglašen 

visok ili vrlo visok stupanj opasnosti za 

nastanak požara za vremensko razdoblje od 

01. lipnja do 31. listopada 2014. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

 Građevine, dijelovi građevine, 

šumski površine i drugi prostori za koje 

prijeti povećana opasnost od nastajanja i 

širenja požara razvrstani su u kategorije 

ugroženosti i navedeni u Procjeni 

ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija za Općinu Bilje. 

 

 

Članak 3. 

 

 Motrenje, čuvanje i ophodnju u 

smislu članka 1. ovoga Plana provode 

DVD Bilje kao nositelj, DVD Vardarac, 

DVD Kopačevo i DVD Lug u suradnji sa 

lovačkim i ribolovnim društvima. Službe 

zaštite u pravnim osobama koje djeluju na 

prostoru Općine Bilje i to: Javna ustanova 

„Park prirode Kopački rit“ i Hrvatske 

šume, šumarija „Tikveš“ i šumarija 

„Darda“. 

 



73                                                     «Službeni glasnik»      ________________                Broj 3 

 

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

Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 

Članak 4. 

 

 Radi provedbe mjera iz članka 1. 

ovoga Plana Dobrovoljna vatrogasna 

društva Općine Bilje u pred žetvenom i 

žetvenom periodu i u danima visokog ili 

vrlo visokog stupnja opasnosti od nastanka 

ili širenja požara organiziraju stalno 

dežurstvo koje je pokriveno 24 sata. 

 

 

 U vremenskom periodu od 07,00-

22,00 sata tri vatrogasca. 

 U vremenskom periodu od 22,00-

07,00 sata jedan vatrogasac. 

 

 U vrijeme stalnog dežurstva 

Dobrovoljna vatrogasna društva provode 

ophodnju. 

 

 Za uspostavljanje zapovjednog 

mjesta određuje se Vatrogasni dom u Bilju, 

Hrvatskih branitelja 5. Isti će se koristiti i 

kao središnje mjesto vođenja redovitih 

aktivnosti prema Planu operativne 

provedbe Programa. 

 

 

Članak 5. 

 

 Način uporabe vozila DVD-a i 

aktivnost vatrogasaca u ophodnji moraju 

zadovoljiti to da dva operativna vatrogasca 

opremljena za intervencije, to jest za 

početno gašenje požara i  moraju biti 

opremljeni sa sustavima veze što je 

navedeno u Planu operativne provedbe 

PROGRAMA aktivnosti u provedbi od 

posebnih mjera zaštite od požara za 

područje Općine Bilje u 2014. godini. 

 

 

Članak 6. 

 

 Raspoložive snage motrilačko-

dojavne službe obilazit će poljoprivredne, 

šumske i druge ugrožene površine i 

građevine, te prema potrebi izvršiti 

početno gašenje požara i izvršiti dojavu 

požara dežurnome  u DVD-u Bilje koji 

izvješćuje zapovjednika VZ Općine Bilje, 

koji prema procjeni na terenu podiže 

postrojbe DVD-a VZ Općine Bilje, a po 

potrebi izvješćuje županijskog vatrogasnog 

zapovjednik, kada je požarište većih 

razmjera. 

 Vatrogasne ekipe u intervenciji 

vršit će popunu vodom iz hidrantske 

mreže, cisterni ili otvorenih izvora vode 

(kanala ili jezera) 

 Informiraju se DUZS, MUP i 

županijski vatrogasni zapovjednik.  

 

 

 

Članak 7. 

 

 Za provedbu mjera utvrđenih ovim 

Planom osigurana su sredstva u proračunu 

Općine Bilje za 2014. godinu. 

 

 

Članak 8. 

 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljen u „Službenom 

glasniku“Općine Bilje. 

 

 

KLASA: 214-02/14-01/1 

URBROJ: 2100/02-02-14-8 

Bilje, 08. travnja 2014. godine 

     

   NAČELNIK 

           Željko Cickaj, iur. 

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

 

11. 

 

 Temeljem članka 8. stavka 2. i 

članka 12. stavka 3. Zakona o zaštiti od 

požara („Narodne novine“ broj: 92/10.), 

točke 1., 2., 3., 4., 22., 33., 34. i 36. 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2014. godini 

(„Narodne novine“ broj: 23/14.) i temeljem 

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

prijedlogu Stožera zaštite i spašavanja 

načelnik Općine Bilje dana 07. travnja 

2014. godine donio je: 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

I. 

Donosi se Plan operativne provedbe 

PROGRAMA aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatske na 

području Općine Bilje u 2014. godini. 

 

 

II. 

Plan operativne provedbe Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za područje 

Općine Bilje u 2014. godini prilaže se 

ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, i biti će objavljen u 

„Službenom glasniku Općine Bilje“. 

 

 

KLASA: 214-02/14-01/1 

URBROJ: 2100/02-02-14-7 

Bilje, 07. travnja 2014. god. 

 

     
   NAČELNIK 

        Željko Cickaj, iur. 

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

 

     

    

 

 


