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23. 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje 

(«Službeni glasnik» broj: 01/02) i Zaključka Vlade 
Republike Hrvatske Klasa: 920-11/03-02/02 
Ur.broj:5030116-03-1 od 15. svibnja 2003. godine,  
na 29. sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje, 
održanoj dana 03.07.2004. godine, donesen je   
 

Z A K L J U Č A K  
o oslobađanju od plaćanja dijela naknade 

 za korištenje  
državnog poljoprivrednog zemljišta za 2003 

 
I. 

Načelnik Općine Bilje izdat će rješenja korisnicima 
državnog poljoprivrednog zemljišta kojim se 
oslobađaju od plaćanja dijela zakupnine u 2003, 
sve  temeljem Zaključku Vlade Republike Hrvatske 
Klasa: 920-11/03-02/02 Ur.broj:5030116-03-1 od 
15. svibnja 2003. godine.  

 
II. 

Korisnici iz točke I. Ovog zaključka nisu 
oslobođeni od plaćanja zakupnine u 2003. godini  
za dio potraživanja u visini od 25% , odnosno 50%, 
a koji  su prihodi proračuna Osječko-baranjske 
županije, odnosno Općine Bilje.  

 
      
                  Predsjednik Općinskog 
                    vijeća Općine Bilje 
            Čabo Cickai 

 
Klasa: 320-01/03-01/05 
Urbroj: 2100/02-01-04-35 
Bilje, 03.07. 2004. godine. 
 
 

********** 
 

24. 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje 

(Službeni glasnik Općine Bilje broj: 01/02 i 06/03 - 
ispravak) i članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Bilje ( Službeni glasnik Općine Bilje 01/98., 
05/01. i 08/02.) na 29. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Bilje održanoj dana 03.07.2004.godine  
donesena je    
 

ODLUKA  
o postupku dostave i uvida vijećnika 
 u službene materijale Općine Bilje 

 
 
 

I. 
Vijećnicima i predstavnicima  Vijeća nacionalnih   
manjina  Općine Bilje obavezno se dostavljaju: 

- svi prijedlozi akata, zapisnici te drugi materijali 
uz poziv za sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Bilje, u pravilu, najkasnije pet dana prije dana 
za koji je sjednica zakazana, a kada se sjednica 
saziva po hitnom postupku, na samoj sjednici, 

- službena glasila Općine Bilje, 
 

II. 
Na pismeni zahtjev vijećnika, predsjednik i  

zamjenici predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Bilje, odlučit će o istom te ako  zahtjev smatraju 
opravdanim, pismeno će  naložit pročelniku Općine 
Bilje da u roku od 8 dana od dana primitka istog 
naloga, izvrši dostavu preslike zatraženog akta ili 
osigura vijećniku odgovarajući prostor te stručnu 
pomoć predsjednika radnog tijela, načelnika 
odnosno osobe koju načelnik odredi ili službenika 
zaduženog za čuvanje predmetnog akta, ovisno o 
nadležnosti postupanja,  radi vršenja uvida u isti. 

 
Pismeni zahtjev vijećnika treba sadržavati: 

1. točan naziv akta, 
2. naziv tijela koje je donijelo akt, 
3. nadnevak akta, 
4. naznaku da li se traži preslika akta ili uvid u 

akt, 
5. vlastoručni potpis, 
6. izjava da mu je poznato da je dužan čuvati 

službenu tajnu i druge povjerljive podatke 
koje sazna u obavljanju dužnosti vijećnika i 
da je za to odgovoran prema zakonu. 

 
III.  

Vijećnik kojem je dostavljen službeni materijal 
Općine Bilje ili je izvršio uvid u isti potvrdit će to 
vlastoručnim potpisom. 

 
IV. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti 
Odluka o uvidu u dokumente ili preslike zapisnika 
za vijećnike («Službeni glasnik» broj: 01/03) 

 
V. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima 
se objaviti u službenom glasniku Općine Bilje. 

 
                     Predsjednik Općinskog  

                       vijeća Općine Bilje 
             Čabo  Cickai 
 
Klasa:011-01/03-01/1 
Urbroj:2100/02-01-04-2 



Broj 4 «Službeni glasnik» Stranica  
 

45

Bilje, 03.07. 2004.g. 
********** 

25. 
Na  temelju članka 28. Statuta Općine Bilje  

(«Službeni glasnik» Općine Bilje br.01/02, 06/03.)  
Općinsko vijeće Općine Bilje  na svojoj 29. sjednici 
održanoj dana  03.07. 2004.godine  usvojilo je  : 
 

PLAN 
POJAČANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U 
PREDŽETVENOM I ŽETVENOM RAZDOBLJU 

U 2004.GODINI 
 

I 
Ovaj Plan  se  primjenjuje  danom donošenja  i biti 
će objavljen u Službenom glasniku Općine Bilje. 

 
 
    Predsjednik 
          Općinskog vijeća  
    Čabo Cickai  

 
Klasa:214-02/04-01/2 
Urbroj: 2100/02-01-04-2  
Bilje,03.07.2004.g. 
       

 
PLAN POJAČANIH MJERA 

ZAŠTITE OD POŽARA U PREDŽETVENOM I 
ŽETVENOM RAZDOBLJU U 2004.GODINI 

      
SADRŽAJ: 
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 m2. 
02. Vardarac sa površinom od 48.253.952 m2 

03. Lug sa površinom od 54.244.628 m2. 
04. Kopačevo sa površinom od 153.032.719 m2. 
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. 

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. 
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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 opremeljenije je DVD Bilje 
sa 36 operativnih članova, vatrogasnim navalnim 
vozilom i kombi vozilom za tehničke intervencije. 
 
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, tri 
cijevna vitla sa brzom navalom (visokotlačna pumpa), 
te cijevi i armature za gašenje putem niskotlačne 
pumpe. Također je opremeljeno potrebitom opremom 
za gašenje srednjom i lakom pjenom. 

Opskrba vodom moguća je iz otvorenih (bare, 
kanali) i zatvorenih izvora vode (hidratantska mreža, 
razni tankovi i cisterne). Vozilo je pokretno i u 
ispravnom stanju. 

DVD Bilje sposobno je samostalno djelovati na 
gašenju požara A kategorije, kao 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. Drugi DVD-i 
biti će angažirani po potrebi.   

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 DVD-a sa 
područja Općine u suradnji sa lovačkim društvima, 
športsko-ribolovnim društvima, JUPP Kopački rit kao 
i svih mještana. 

Stalno dežurstvo organizirano je u vatrogasnom 
spremištu DVD Bilje, sa mogućnošću dojave požara 
na telefon 750-693.  

Operativno dežurstvo sastojati će se od dva člana 
(vozač i vatrogasac) a provoditi će se od 00,00 - 24,00 
sata u mjesecu srpnju 2004.g.   

Smjene i raspored službe vatrogasaca odrediti će se 
sukladno mogućnostima i obvezama vatrogasaca na 
njihovim radnim mjestima, a trajalo bi u pravilu 8 sati. 

Aktivnosti DVD-a na području Općine Bilje ovisiti 
će o mogućnostima i tehničkoj opremljenosti istih, a 
morati će zadovoljiti slijedeće: 
 

- stalna 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 00,00 - 24,00 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 
opremeljeno sa: 
1.  UKV -vezom motorole 
2. mobilnim telefonom 
3. dvije metlanice 
4. dvije naprtnjače i PP aparatom 
5. dva zaštitna odjela za prilaz otvorenom 

plamenu, zaštitnom obućom, kacigom i 
rukavicama  

- stalno dežurstvo sa traktorom sa plugom u 
središnjem DVD-u koji će osigurati Općina Bilje 

- stalno dežurstvo traktora sa zakačenom 
vatrogasnom cisternom  

- obilazak žitnih polja 
 

Raspoložive snage izvršiti će dojavu o požaru u 
središnje vatrogasno društvo, JPVP Grada Osijeka i B. 
Manastir, te pristupiti gašenju požara od dolaska 
vatrogasne ekipe DVD Bilje ili JPVP. 

Opskrba vodom vatrogasnih vozila vršiti će se iz 
postojeće hidratantske 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. 
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Nadzor nad radom i provođenje propisanih mjera 
vršiti će se stožer, MUP, VZ Baranja. 

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 cjevima 
- 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.  

 
 

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

 Na  temelju članka 28. Statuta Općine Bilje  
(«Službeni glasnik» Općine Bilje br.01/02, 06/03.)  
Općinsko vijeće Općine Bilje  na svojoj 29. sjednici 
održanoj dana  03.07. 2004.godine  donijelo je   

 
RJEŠENJE 

o imenovanju članova Protupožarnog stožera 
Općine Bilje  u predžetvenom i žetvenom razdoblju 

za 2004.g. 
 
I 

Članovima Protupožarnog stožera Općine Bilje u 
predžetvenom i žetvenom razdoblju za 2004. g. 
imenuju se :  

 
- Eden Hrvojević, načelnik Općine Bilje  
- Šandor Markoš, donačelnik Općine Bilje  
- Drago Krizmanić, zapovjednik DVD-a Bilje  
- Željko Kolarić, dozapovjednik DVD-a Bilje   
- Peter Deže, zapovjednik DVD-a Vardarac 
- Zoltan Faraho, zapovjednik DVD-a Kopačevo  
- Jožef Dopsai, zapovjednik DVD-a Lug.  

 
 

II 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i 

biti će objavljeno u Službenom glasniku Općine 
Bilje . 
 
                      Predsjednik 
             Općinskog vijeća  
                                   Čabo Cickai 
Klasa:214-02/04-01/2 
Urbroj: 2100/02-01-04-3  
Bilje,03.07.2004.g. 
 
 

********** 
 
27. 

Na  temelju članka 28. Statuta Općine Bilje  
(«Službeni glasnik» Općine Bilje br.01/02, 06/03.) 
Općinsko vijeće Općine Bilje  na svojoj 29. sjednici 
održanoj dana  03.07. 2004.godine  donijelo  je  
slijedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 
I 

Prihvaća  se Izvješće direktora  Vodoopskrbe d.o.o. 
Darda, trgovačkog društva  u suvlasništvu Općine 
Bilje o financijskom rezultatu poslovanja za 
2003.godinu, od  31. ožujka 2004.godine. 

 
II 

Ovaj zaključak biti će objavljen u Službenom 
glasniku Općine Bilje 

 
                                   Predsjednik 
                    Općinskog vijeća  
           Čabo Cickai 
Klasa: 325-01/04-01/2 
Urbroj: 2100/02-01-04-3  
Bilje,03.srpnja 2004.godine  
 
 

********** 
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28.           

Na temelju članka 9. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu («Narodne novine» broj: 26/03. – 
prečišćeni tekst), članka 56. i 96. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj: 33/01 i 60/01. – vjerodostojno 
tumačenje), članka 28 Statuta Općine Bilje 
("Službeni glasnik" Općine Bilje broj:1/02 i 6/03 - 
ispravak)i članka 14. Odluke o osnivanju vlastitog 
pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti 
(«Službeni glasnik» broj: 1/01. i 4/02.),  na 29.  
sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje održanoj dana 
03.07.2004. godine, donesena je 
 

ODLUKA  
o ukidanju Vlastitog pogona Općine Bilje za 

obavljanje komunalnih djelatnosti  
 

I.  
Ovom Odlukom ukida se Vlastiti pogona Općine 
Bilje za obavljanje komunalnih djelatnosti.  

 
II. 

Danom primjene ove Odluke, prestaje važiti 
Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti ("Službeni glasnik" Općine 
Bilje, broj 1/01.). 

 
III. 

Službenici i namještenici zatečeni na radu u 
Vlastitom pogonu Općine Bilje za obavljanje 
komunalnih djelatnosti na dan primjene ove 
Odluke, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim 
službeničkim, odnosno radnim mjestima i 
zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do 
donošenja rješenja o rasporedu ili prestanku prema 
općim aktima Općine Bilje kojima se uređuju ova 
pitanja. 

Na započete, a nedovršene postupke u 
predmetima iz službeničkih i radnih odnosa u 
Vlastitom pogonu Općine Bilje za obavljanje 
komunalnih djelatnosti, primjenjivat će se propisi 
koji su važili do dana primjene ove Odluke. 

 
IV. 

Danom primjene ove Odluke prestaju važiti 
odredbe općih akata Općine Bilje kojima se uređuju 
pitanja Vlastitog pogonu Općine Bilje za obavljanje 
komunalnih djelatnosti, osim odredbi kojima su 
uređeni službenički i radni odnosi u Vlastitom 
pogonu Općine Bilje za obavljanje komunalnih 
djelatnosti, koje prestaju važiti stupanjem na snagu 

općih i pojedinačnih akata Općine Bilje kojima se 
uređuju ova pitanja. 

 
V. 

Ova Odluka se  primjenjuje  sa 30. lipnjem  2004. 
godine.  

   
               Predsjednik Općinskog 

                  vijeća Općine Bilje 
                      Čabo Cickai 
 
Klasa:363-02/03-01/5 
Urbroj:2100/02-01-04-9 
Bilje, 03.07. 2004.g. 
 
 

********** 
29. 

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje 
("Službeni glasnik" broj: 01/02 i 6/03 - ispravak) na 
29. sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje, održanoj 
dana 03.07.2004. godine, donesen je   
 

ZAKLJUČAK 
 

I 
Odobrava se zaključivanje  SPORAZUMA o 
prijenosu prava i obveza na novog poslodavca 
između Općine Bilje i Komunalno-Bilje d.o.o.  iz  
Bilja.  

II 
Ovaj zaključak biti će objavljen u službenom 
glasniku Općine Bilje. 

 
                            Predsjednik  

                          Općinskog vijeća  
                       Čabo Cickai 
 
Klasa: 363-02/03-01/5 
Urbroj: 2100/02-01-04-10 
Bilje, 03. srpnja 2004. godine. 

 
 

********** 
 

30. 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje 

("Službeni glasnik" broj: 01/02 i 6/03 - ispravak) i 
sukladno članku 28 Izjave o osnivanju trgovačkog 
društva Komunalno-Bilje d.o.o., na 29. sjednici 
Općinskog vijeća Općine Bilje, održanoj dana 
03.07.2004. godine, donosi se 
 

ODLUKA 
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O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA 
IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA 

TRGOVAČKOG  DRUŠTVA 
 
 

Za izbor i imenovanje direktora Komunalno-Bilje 
d.o.o. može biti imenovana osoba, koja pored općih 
uvjeta, uvjeta  utvrđenih Zakonom o trgovačkim 
društvima ispunjava i slijedeće uvjete: 

- viša ili visoka stručna sprema građevinskog, 
ekonomskog, pravnog ili drugog smjera; 

- najmanje tri  godine radnog iskustva na 
rukovodećim poslovima u komunalnoj ili sličnoj 
djelatnosti; 

- znanje rada na računalu; 
- vozačka dozvola "B" kategorije; 
- direktor se imenuje na vrijeme od četiri godine; 

 
Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati trebaju 
priložiti  

- ovjereni preslik diplome o stručnoj spremi; 
- preslik radne knjižice; 
- potvrdu o nekažnjavanju; 
- kratak životopis i 
- program ostvarivanja ciljeva Društva 

 
Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s 
naznakom: "Natječaj za imenovanje direktora" na 
adresu  Općina Bilje, Kralja Zvonimira 1b, 31327 
Bilje . 
 
Rok za podnošenje prijava za natječaj je 20 dana od 
dana objave natječaja u "Glasu Slavonije".  
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni 
pismenim putem u roku do 30 dana od dana 
zaključivanja natječaja. 
 
      
                               Predsjednik 
                                                    Općinskog Vijeća 

Čabo Cickai 
Klasa: 363-02/03-01/5 
Urbroj: 2100/02-02-04-11 
Bilje, 03.07.2004. 
 
 

********** 
31. 

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje 
("Službeni glasnik" broj: 01/02 i 6/03 - ispravak) na 
29. sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje, održanoj 
dana 03.07.2004. godine, donesena je   
 

ODLUKA 

o davanju jamstva Komunalno-Bilje d.o.o za 
zaduživanje po programu kreditiranja obnove i 

razvitka komunalne infrastrukture  
 

I 
Općina Bilje daje jamstvo Komunalnom -Bilje 
d.o.o za zaduživanje po programu kreditiranja 
obnove i razvitka komunalne infrastrukture  i to za: 

 
- izgradnja kanalizacije  ............. 1.000.000.00 kn 
- izgradnja vodovodne mreže ....... 500.000.00 kn 
- izgradnja cesta  ........................... 500.000.00 kn 
- izgradnja javne rasvjete  ............. 500.000.00 kn 
- izgradnja biciklističke staze ....... 500.000.00 kn 
- nabavku strojeva ........................ 500.000.00 kn 

 
II 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti 
će objavljena u Službenom glasniku Općine Bilje. 

 
      
                         Predsjednik 
      Općinskog vijeća  
            Čabo Cickai 
Klasa: 363-02/03-01/5 
Urbroj: 2100/02-01-04-12 
Bilje, 03. srpnja 2004. godine. 

 
 

********** 
 

32. 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje 

(«Službeni glasnik" 01/02., 06/03.) Općinsko vijeće  
Općine Bilje  na svojoj 29. sjednici održanoj dana 
03.07.2004.godine  donijelo je   

 
RJEŠENJE 

o izboru člana Općinskog poglavarstva  
Općine Bilje 

 
I 

Dario Geto izabran  je za člana  Općinskog 
poglavarstva Općine Bilje. 

 
II 

Ovo rješenje  stupa na snagu danom donošenja i bit 
će objavljeno u «Službenom glasniku» Općine 
Bilje. 

 
             Predsjednik 
                       Općinskog vijeća                          
                                                   Čabo Cickai 
Klasa:023-05/01-01/3 
Urbroj:2100/02-01-04-13 
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Bilje, 03.07.2004.g. 
 

********** 
 
33. 

Na temelju članka 4. i 6. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu («Narodne novine» broj: 26/03. – 
pročišćeni tekst i 82/04.), članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj: 33/01 i 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje), članka 28 Statuta Općine 
Bilje ("Službeni glasnik" Općine Bilje broj:1/02 i 
6/03 - ispravak) na 29.sjednici Općinskog vijeća 
Općine Bilje održanoj dana 30. lipnja i 03. srpnja 
2004.. godine, donesena je 
 

ODLUKA  
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 
 

I.  
Povjerava se obavljanje komunalnih djelatnosti  

Općine Bilje trgovačkom društvu Komunalno-Bilje 
d.o.o. u vlasništvu Općine Bilje i to: 

- održavanje čistoće, u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina 

- održavanje javnih površina, 
- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- održavanje tržnica na malo, 
- održavanje groblja i krematorija te prijevoz 

pokojnika, 
- odvodnja atmosferskih voda, crpljenje, odvoz 

i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i 
crnih jama i  

- drugih djelatnosti po posebnoj odluci 
nadležnog tijela Općine Bilje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 
Prenose se na Komunalno-Bilje d.o.o, zakonom 
propisane javne ovlasti za obavljanje komunalnih 
djelatnosti iz točke 1. ove Odluke. 

  
III. 

Ova odluka objavit će se u "Službenom glasniku" 
Općine Bilje. 

   
      
                   Predsjednik Općinskog 

                     Vijeća Općine Bilje 
               Čabo Cickai 
 
Klasa: 363-02/03-01/5 
Urbroj: 2100/02-01-04-13 
Bilje, 03.07. 2004. godine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Izdaje: Općina Bilje           Za izdavača: Eden Hrvojević, načelnik Općine Bilje 

Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje     
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