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45.
Temeljem članka 35. stavak 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima
("Narodne
novine",
broj:
pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,
79/lipnja, 141/lipnja, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14), članka 48. stavak
2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne
novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13.-pročišćeni
tekst),
točke
IX.
Natječaja za prodaju građevinskog
zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine
Bilje „Sjever“ , objavljen u
„Glasu Slavonije“ 14. srpnja 2014. godine
– Ispravak 30. kolovoza 2014. godine,
Odluke o usvajanju Programa poticanja
razvoja malog gospodarstva Općine Bilje
("Službeni glasnik", Općine Bilje broj:
6/02 i 05/14) i članka 34. Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik“ broj 05/13,
03/14, i 2/18. – pročišćen tekst 3/18 )
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 17.
sjednici održanoj dana 27. Lipnja
2019.godine, donosi

ODLUKU
o odbacivanju Ponude ponuditelja Peters
auto logistik d.o.o. iz Kopačeva, Kiš
Ferenca 7 u VII krugu Natječaja za
prodaju građevinskog zemljišta u
Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
I.
Općinsko vijeće Općine Bilje, na
temelju uvjeta Natječaja za prodaju
građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni
„Sjever“ Općine Bilje, po Zapisniku o
otvaranju, pregledu, ocjeni i odabiru
ponude VII. KRUG, od 12. ožujka 2018.
godine i Dopuni zapisnika od 14. svibnja
2018. godine, odbacuje Ponudu
ponuditelja Peters auto logistik d.o.o. iz
Kopačeva, Kiš Ferenca 7
II.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
glasniku“ Općine Bilje" i dostavit će se
stranci.

Obrazloženje
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja
za prodaju građevinskog zemljišta u
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Poslovnoj zoni ''Sjever'' u Bilju je nakon
pregleda Ponude u VII. krugu Natječaja,
od ponuditelja Peters auto logistik d.o.o.
iz Kopačeva, Kiš Ferenca 7 zatražilo da
nepotpunu ponudu dopuni u skladu s
točkom VI. Natječaja, u ostavljenom roku
od 8 dana, a u protivnom će se njegova
ponuda odbaciti.
Kako je Ponuditelj 17. travnja 2018.
godine zaprimio Zaključak o dopuni
ponude s pozivom da u roku od 8 dana od
zaprimanja dopuni svoju ponudu, a
Dopunu ponude dostavio je tek 27.
travnja 2018. godine, propustio je
ostavljeni rok te se Dopuna ponude se
smatra ZAKAŠNJELOM i stoga se Ponuda
navedenog ponuditelja ima odbaciti.
Točkom VIII. Natječaja određeno je:
“Ponude ponuditelja koje ne budu
sadržavale tražene podatke i/ili uz koje ne
bude priložena tražena dokumentacija, a
što se smatra bitnim sastojcima ponude,
kao i ponude koje ne budu dopunjene u
smislu stavka 2. ove točke, odbaciti će se.
Iznimno, u slučaju da na natječaj za
kupnju pojedine parcele pristigne samo
jedna ponuda i da ista ne sadrži podatke i
dokumente koji se smatraju bitnim
sastojcima ponude, prodavatelj će pozvati
ponuditelja da u određenom roku dopuni
takvu ponudu.”

_________________ Broj 4

KLASA: 944-01/14-01/1
URBROJ: 2100/02-02-19-134
Bilje, 27. lipnja 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
46.

Temeljem članka
Temeljem
članka 35. stavak 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine", broj: pročišćeni
tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/lipnja,
141/lipnja, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12, 152/14), članka 48. stavak 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13.-pročišćeni tekst), točke IX.
Natječaja, za prodaju građevinskog
zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine
Bilje, objavljen u „Glasu Slavonije“ 14.

srpnja 2014. godine ( Ispravak 30.
kolovoza 2014. godine, 2. ispravak,

Slijedom navedenog, donosi se ova
Odluka.

provedbom Odluke o izmjenama i
dopunama teksta Natječaja za prodaju
građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni
„Sjever„ Općine Bilje(Sl.gl. 7/2014)
objavljen 23.03.2016. godine, 3. Ispravak
14.05.2019 godine, provedbom Odluke o
izmjenama i dopunama teksta Natječaja
za prodaju građevinskog zemljišta u
Poslovnoj zoni „Sjever„ Općine Bilje
(Sl.gl. 7/2014 ) objavljen 16.05.2019.
godine), Odluke o usvajanju Programa

UPUTA O PRAVNOG LIJEKU
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
tužbom nadležnom Upravnom sudu, u roku
od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

poticanja razvoja malog gospodarstva
Općine Bilje ("Službeni glasnik",
Općine Bilje broj: 6/02 i 05/14) i
članka 34. Statuta Općine Bilje
(''Službeni glasnik'' Općine Bilje, broj:

Dakle, Natječajnim uvjetima, poglavito
Točkom VIII. određeno je, između ostalog,
da će se odbaciti ponude koje ne budu
dopunjene u određenom roku prema
pozivu na dopunu upućenu ponuditelju.
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05/13 i 03/14., 2/18 i 3/18– pročišćen
tekst ), Općinsko vijeće Općine Bilje,
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na 17 . sjednici
održanoj dana
27.lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u VIII. krugu Natječaja za prodaju građevinskog
zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
I.
red
br.

k.č.br.

površina /
okvirna
površina

Ponuditelj

početna
cijena u kn

ponuđena
cijena u kn

PONUDA 1
5.
8.
9.
11.
20.

dio 442/3
(situacija 8/4)
dio 442/3
(situacija 9/1)
dio 442/3
(situacija 9/2)
dio 442/3
(situacija 10/2)
dio 442/3
(situacija 8/1)
UKUPNO:

PONUDA 2
14.
442/11
15.
442/12
16.
442/13
UKUPNO:
PONUDA 3
dio 442/3
4.
(situacija 8/3)
dio 442/3
7.
(situacija 8/6)
UKUPNO:

1.500 m2
1.500 m2
1.500 m2
1.500 m2
1.500 m2

Mobile Adriatic j.d.o.o.
Mobile Adriatic j.d.o.o.
Mobile Adriatic j.d.o.o.
Mobile Adriatic j.d.o.o.
Mobile Adriatic j.d.o.o.

7.500 m2

4.052 m2
4.000 m2
4.000 m2
12.052 m2

1.415 m2
1.467 m2

Canna Mare d.o.o
Canna Mare d.o.o
Canna Mare d.o.o

Liberto plus d.o.o.
Liberto plus d.o.o.

2.882 m2

91.200,00
91.200,00
91.200,00
91.200,00
91.200,00

91.500,00
91.500,00
91.500,00
91.500,00
91.500,00

456.000,00

457.500,00

246.361,60
243.200,00
243.200,00
732.761,60

246.500,00
243.500,00
243.500,00
733.500,00

86.032,00
89.193,60
175.225,60

86.100,00
89.200,00
175.300,00

II.
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Između Općine Bilje kao prodavatelja i najpovoljnijih natjecatelja, iz točke I. ove
Odluke kao kupaca, sklopit će se odgovarajući predugovor o kupoprodaji i ugovor o
ustupu prava služnosti, prijenosu prava građenja i prijenosu prava vlasništva radi
upisa zabilježbe u zemljišne knjige, a kojim će se urediti međusobna prava i obveze
ugovornih strana sukladno predmetnom Natječaju i Odluci o osnivanju poslovne zone
na području Općine Bilje.
III.
Najpovoljniji natjecatelji dužni su u roku od 8 dana od primitka pismenog poziva
pristupiti potpisivanju predugovora o kupoprodaji iz točke II. Ove Odluke, u
protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje bez prava na povrat jamčevine.

IV.
Daje se suglasnost na sklapanje Predugovora i Ugovora o kupoprodaji građevinskog
zemljišta u Poslovnoj zoni ''Sjever'' u Bilju po ovoj Odluci sa:
1.
2.
3.

Mobile Adriatic j.d.o.o., Vukovar, Trg Drvena pijaca 4, OIB: 51445396138

Canna Mare d.o.o. Donji Miholjac, j.j.Strossmayera 72, OIB: 030208279
Liberto plus d.o.o. Darda, Kralja P. Krešimira IV 2/A, OIB: 33155117006

V.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bilje da s odabranim ponuditeljima iz točke I.
ove Odluke, sklopi odgovarajući Predugovor o kupoprodaji zemljišta u Poslovnoj zoni
''Sjever'' i Ugovor o ustupu prava služnosti, prijenosu prava građenja i prijenosu
prava vlasništva radi upisa zabilježbe u zemljišne knjige, kojima će se do sklapanja
kupoprodajnog ugovora urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana kojima će
se, do sklapanja kupoprodajnog ugovora, urediti međusobna prava i obveze ugovornih
strana sukladno predmetnom Natječaju i Odluci o usvajanju Programa poticanja
razvoja malog gospodarstva Općine Bilje ("Službeni glasnik", Općine Bilje broj: 6/02
i 05/14), te nastavno, odgovarajući ugovor o kupoprodaji.
VI.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bilje".
Obrazloženje
TEMELJNI PODACI O PROVEDENOM POSTUPKU NABAVE
NAZIV
OPIS
1. PRODAVATELJ
I. Naziv:
Općina Bilje
II. Sjedište:
Bilje, Kralja zvonimira 1b
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III. Matični broj:
2. PODACI O PRODAJI
I. Broj natječaja

III. Javno oglašavanje
-datum

-gasilo
IV. Rok dostave ponuda
V. Otvaranje ponuda
VI. Predmet prodaje

3.PODACI VIII. KRUG PRODAJE
I Broj zaprimljenih ponuda i
nazivi ponuditelja

_________________ Broj 4

2554933
Klasa: 944-01/14-01/1,
1. ispravak Klasa:
2100/02-01-14-10,
2. ispravak Klasa:
2100/02-02-16-41
3. ispravak Klasa:
2100/02-02-16-119

Ur.broj: 2100/02-01-14-7
944-01/14-01/1,
Ur.broj:
944-01/14-01/1,

Ur.broj:

944-01/14-01/1,

Ur.broj:

14.07.2014. ,
1. ispravak 30. 07. 2014. godine, 2. ispravak
04.04.2016. godine,3. ispravak 16.05.2019. godine
„Glas Slavonije“ i web stranica Općine Bilje
6.svibnja.2019. godine do 12:00 sati u VIII. KRUGU
nadmetanja,
6.svibnja.2019. godine u 12:00 sati u VIII. KRUGU
nadmetanja
Prodaja građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni
„Sjever“ » Općine Bilje, - KATASTARSKE ČESTICE
u vlasništvu Općine Bilje upisane u z.k. ul. 983 k.o.
Bilje - ukupno 25. čestica po internoj parcelaciji
Utvrđuje se da su zaprimljene ponude 3 ponuditelja:
Mobile Adriatic j.d.o.o. Vukovar, Trg Drvena
pijaca 4, OIB: OIB: 51445396138 za
1. redni broj:
5.
broj parcele:
dio kč.br. 442/3, situacija 8/4
površina:
1.500 m2
početna cijena:
91.200,00 kuna
ponudbena cijena:
91.500,00 kuna
2. redni broj:
broj parcele:
površina:
početna cijena:
ponudbena cijena:

8.
dio kč.br. 442/3, situacija 9/1
1.500 m2
91.200,00 kuna
91.500,00 kuna

3. redni broj:
broj parcele:
površina:
početna cijena:
ponudbena cijena:

9.
dio kč.br. 442/3, situacija 9/2
1.500 m2
91.200,00 kuna
91.500,00 kuna
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4. redni broj:
broj parcele:
površina:
početna cijena:
ponudbena cijena:

11.
dio kč.br. 442/3, situacija 10/2
1.500 m2
91.200,00 kuna
91.500,00 kuna

5. redni broj:
broj parcele:
površina:
početna cijena:
ponudbena cijena:

20.
dio kč.br. 442/3, situacija 8/1
1.500 m2
91.200,00 kuna
91.500,00 kuna

PONUDBENA CIJENA UKUPNO: 457.500,00 KN
1.

Canna Mare d.o.o 31540 Donji Miholjac,
j.j.Strossmayera 72, OIB: 030208279 za:

1. redni broj:
broj parcele:
površina:
početna cijena:
ponudbena cijena:

14.
dio kč.br. 442/11
4.052 m2
246.361,60 kuna
246.500,00 kuna

2. redni broj:
broj parcele:
površina:
početna cijena:
ponudbena cijena:

15.
dio kč.br. 442/12
4.000 m2
243.200,00 kuna
243.500,00 kuna

3. redni broj:
broj parcele:
površina:
početna cijena:
ponudbena cijena:

16.
dio kč.br. 442/13
4.000 m2
243.200,00 kuna
243.500,00 kuna

PONUDBENA CIJENA UKUPNO: 733.500,00
2.

Liberto plus d.o.o. Darda, Kralja P. Krešimira
IV 2/A, OIB: 331551170lipnja za:
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1. redni broj:
broj parcele:
površina:
početna cijena:
ponudbena cijena:

4.
dio kč.br. 442/3, situacija 8/3
1.415 m2
86.032,00 kuna
86.100,00 kuna

2. redni broj:
broj parcele:
površina:
početna cijena:
ponudbena cijena:

7.
dio kč.br. 442/3, situacija 8/6
1.467 m2
89.192,60 kuna
89.200,00 kuna

PONUDBENA CIJENA UKUPNO: 175.300,00 KN

II. Razlog odabira

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je
ponuda s prihvatljivim programom koji osigurava
dugoročno stvaranje dodatne vrijednosti, temeljem
ocjene planirane namjene zemljišta, planirane
poslovne aktivnosti, visine ulaganja i novozaposlenih
radnika, nakon čega se od tako utvrđenih
prihvatljivih ponuda, odabire ponuda ponuditelja s
najviše ponuđenom cijenom.
Odabrane ponude su prihvatljive u VIII krug, iz
slijedećih razloga:
- izabrane ponude su mogući odabir u VIII
krugu, jer nisu zaprimljene druge ponude za
predmetne parcele do zaključenja roka, jer su
zaprimljene ponude potpune i pravodobne s
programima razvoja – poslovni planovima te
ISPUNJAVAJU
sve
uvjete
tražene
Natječajem.

NAPOMENA:
- Parcela iz ranijeg Natječaja - po internoj parcelaciji situacija 6, parcelirana je
pod novim brojem k.č.br. 442/9, upisana u z.k.ul. 983 k.o. Bilje, površine 1.500
m2,
- Parcela iz ranijeg Natječaja - po internoj parcelaciji situacija 4, parcelirana je
pod novim brojem k.č.br. 442/10, upisana u z.k.ul. 983 k.o. Bilje, površine
1.500 m2,
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Izvršena je parcelacija i dodjela broj, tako da je parcela pod rednim brojem 3,
dio k.č.br. 442/3, situacija 8/2, formirana kao nova katastarska čestica broj
442/19, upisana u z.k.ul. 983 u k.o. Bilje površine: 1.500 m2
Izvršeno je spajanje parcela pod rednim brojevima 6 i 7, tako da je po
provedenom spajanju dijelova k.č.br. 442/3, situacija 8/5 i situacija 8/6,
formirana nova katastarska čestica broj: 442/20, upisana u zk.ul.br. 2328 u k.o.
Bilje ukupne površine 2967 m2,
Izvršeno je spajanje parcela pod rednim brojevima 1, 13, 17 i 18, tako da je po
provedenom spajanju dijelova k.č.br. 442/3, situacija 2, situacija 13, situacija
1/ 2 i k.č.br. 442/18, formirana nova katastarska čestica broj 442/21, upisana u
z.k.ul. 983 u k.o. Bilje površine: 11260 m2
Izvršena je parcelacija i dodjela broj, tako da je parcela pod rednim brojem 4,
dio k.č.br. 442/3, situacija 8/3, formirana kao nova katastarska čestica broj
442/22, upisana u z.k.ul. 983 u k.o. Bilje površine: 1.423 m2

Odgovorna osoba prodavatelja je općinski načelnik Željko Cickaj .
KLASA: 944-01/14-01/1
URBROJ: 2100/02-01-19-135
Bilje, 27. lipnja 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
*********************************

47.
Temeljem članka Temeljem članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/lipnja, 141/lipnja, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12, 152/14), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13.-pročišćeni tekst), točke IX. Natječaja, za prodaju građevinskog
zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje , objavljen u „Glasu Slavonije“ 14.
srpnja 2014. godine ( Ispravak 30. kolovoza 2014. godine, 2. ispravak, provedbom
Odluke o izmjenama i dopunama teksta Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u
Poslovnoj zoni „Sjever„ Općine Bilje(Sl.gl. 7/2014) objavljen 23.03.2016. godine, 3. Ispravak
14.05.2019 godine, provedbom Odluke o izmjenama i dopunama teksta Natječaja za
prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever„ Općine Bilje (Sl.gl. 7/2014 )
objavljen 16.05.2019. godine), Odluke o usvajanju Programa poticanja razvoja malog

gospodarstva Općine Bilje ("Službeni glasnik", Općine Bilje broj: 6/02 i 05/14) i
članka 34. Statuta Općine Bilje (''Službeni glasnik'' Općine Bilje broj: 05/13 i 03/14,
2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst.), Općinsko vijeće Općine Bilje, na 17 . sjednici
održanoj dana 27.lipnja 2019. godine, donosi
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ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u IX. krugu Natječaja za prodaju građevinskog
zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

I.
PONUDA:
red
br.

k.č.br.

23.

dio 442/3
(situacija 3)

24.

dio 442/3
(situacija 12)

25.

dio 442/3
(situacija 11)
UKUPNO:

površina /
okvirna
površina

Ponuditelj

početna
cijena u kn

2.000 m2

Aluminijski krovni
sistemi d.o.o.

121.600,00

1.000 m2

Aluminijski krovni
sistemi d.o.o.

60.800,00

1.000 m2

Aluminijski krovni
sistemi d.o.o.

4.000 m2

ponuđena
cijena u kn
121.600,00

60.800,00

60.800,00
60.800,00
243.200,00

243.200,00

II.
Između Općine Bilje kao prodavatelja i najpovoljnijeg natjecatelja, iz točke I. ove
Odluke kao kupaca, sklopit će se odgovarajući predugovor o kupoprodaji i ugovor o
ustupu prava služnosti, prijenosu prava građenja i prijenosu prava vlasništva radi
upisa zabilježbe u zemljišne knjige, a kojim će se urediti međusobna prava i obveze
ugovornih strana sukladno predmetnom Natječaju i Odluci o osnivanju poslovne zone
na području Općine Bilje.
III.
Najpovoljniji natjecatelj dužan je u roku od 8 dana od primitka pismenog poziva
pristupiti potpisivanju predugovora o kupoprodaji iz točke II. Ove Odluke, u
protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje bez prava na povrat jamčevine.
IV.
Daje se suglasnost na sklapanje Predugovora i Ugovora o kupoprodaji građevinskog
zemljišta u Poslovnoj zoni ''Sjever'' u Bilju po ovoj Odluci sa:
Aluminijski krovni sistemi d.o.o. Vij. Vlahe Bukovca 10, 31000 Osijek
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V.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bilje da s odabranim ponuditeljima iz točke I.
ove Odluke, sklopi odgovarajući Predugovor o kupoprodaji zemljišta u Poslovnoj zoni
''Sjever'' i Ugovor o ustupu prava služnosti, prijenosu prava građenja i prijenosu
prava vlasništva radi upisa zabilježbe u zemljišne knjige, kojima će se do sklapanja
kupoprodajnog ugovora urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana sukladno
predmetnom Natječaju i Odluci o usvajanju Programa poticanja razvoja malog
gospodarstva Općine Bilje ("Službeni glasnik", Općine Bilje broj: 6/02 i 05/14), te
nastavno, odgovarajući ugovor o kupoprodaji.
VI.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bilje".
Obrazloženje
TEMELJNI PODACI O PROVEDENOM POSTUPKU NABAVE
NAZIV
OPIS
3. PRODAVATELJ
I. Naziv:
Općina Bilje
II. Sjedište:
Bilje, Kralja zvonimira 1b
III. Matični broj:
2554933
4. PODACI O PRODAJI
I. Broj natječaja
Klasa: 944-01/14-01/1, Ur.broj: 2100/02-01-14-7
1. ispravak Klasa: 944-01/14-01/1,
Ur.broj:
2100/02-01-14-10,
2. ispravak Klasa: 944-01/14-01/1,
Ur.broj:
2100/02-02-16-41
3. ispravak Klasa: 944-01/14-01/1,
Ur.broj:
2100/02-02-16-119
III. Javno oglašavanje
-datum
14.07.2014. ,
1. ispravak 30. 07. 2014. godine,
2. ispravak 04.04.2016. godine,
3. ispravak 16.05.2019. godine
-gasilo
„Glas Slavonije“ i web stranica Općine Bilje
IV. Rok dostave ponuda
3.lipnja 2019. godine do 12:00 sati u IX. KRUGU
nadmetanja,
V. Otvaranje ponuda
3.lipnja.2019. godine u 12:00 sati u IX. KRUGU
nadmetanja
VI. Predmet prodaje
Prodaja građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni
„Sjever“ » Općine Bilje, - KATASTARSKE ČESTICE
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u vlasništvu Općine Bilje upisane u z.k. ul. 983 k.o.
Bilje - ukupno 25. čestica po internoj parcelaciji
3.PODACI O IX. KRUGU PRODAJE
I Broj zaprimljenih ponuda i
Utvrđuje se da je zaprimljena 1 ponuda ponuditelja:
nazivi ponuditelja
Aluminijski krovni sistemi d.o.o. Vij. Vlahe
Bukovca 10, 31000 Osijek, OIB: 05995124616 za:
1. redni broj:
broj parcele:
broj katastarske čestice:
površina parcele:

23
situacija 3
dio 442/3 (situacija 3)
2.000 m2

POČETNA CIJENA:
PONĐENA CIJENA:

121.600,00 KN
121.600,00 KN

2. redni broj:
broj parcele:
broj katastarske čestice:
površina parcele:

24
situacija 12
dio 442/3 (situacija 12)
1.000 m2

POČETNA CIJENA:
PONĐENA CIJENA:

60.800,00 KN
60.800,00 KN

3. redni broj:
broj parcele:
broj katastarske čestice:
površina parcele:

25
situacija 11
dio 442/3 (situacija 11)
1.000 m2

POČETNA CIJENA:
60.800,00 KN
PONĐENA CIJENA:
60.800,00 KN
REKAPITULACIJA
Redni broj 23 situacija 3
ponuda: 121.600,00 KN
Redni broj 24 situacija 12 ponuda: 60.800,00 KN
Redni broj 25 situacija 11 ponuda: 60.800,00 KN
SVEUKUPNO: 243.200,00 KN

II. Razlog odabira

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je
ponuda s prihvatljivim programom koji osigurava
dugoročno stvaranje dodatne vrijednosti, temeljem
ocjene planirane namjene zemljišta, planirane
poslovne aktivnosti, visine ulaganja i novozaposlenih
radnika, nakon čega se od tako utvrđene prihvatljive
ponude, odabire ponuda ponuditelja s najviše
ponuđenom cijenom.
Odabrana ponuda je prihvatljiva u IX krug,
slijedećih razloga:
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ponuda je jedina pristigla i kao takva jedini
mogući odabir u IX krugu, jer nisu
zaprimljene druge ponude za predmetne
parcele do zaključenja roka, jer je
zaprimljena ponuda potpuna i pravodobna s
programom razvoja – poslovnim planom te
ISPUNJAVA sve uvjete tražene Natječajem.

NAPOMENA:
- Parcela iz ranijeg Natječaja - po internoj parcelaciji situacija 6, parcelirana je
pod novim brojem k.č.br. 442/9, upisana u z.k.ul. 983 k.o. Bilje, površine 1.500
m2,
- Parcela iz ranijeg Natječaja - po internoj parcelaciji situacija 4, parcelirana je
pod novim brojem k.č.br. 442/10, upisana u z.k.ul. 983 k.o. Bilje, površine
1.500 m2,
- Izvršena je parcelacija i dodjela broj, tako da je parcela pod rednim brojem 3,
dio k.č.br. 442/3, situacija 8/2, formirana kao nova katastarska čestica broj
442/19, upisana u z.k.ul. 983 u k.o. Bilje površine: 1.500 m2
- Izvršeno je spajanje parcela pod rednim brojevima 6 i 7, tako da je po
provedenom spajanju dijelova k.č.br. 442/3, situacija 8/5 i situacija 8/6,
formirana nova katastarska čestica broj: 442/20, upisana u zk.ul.br. 2328 u k.o.
Bilje ukupne površine 2967 m2,
- Izvršeno je spajanje parcela pod rednim brojevima 1, 13, 17 i 18, tako da je po
provedenom spajanju dijelova k.č.br. 442/3, situacija 2, situacija 13, situacija
1/ 2 i k.č.br. 442/18, formirana nova katastarska čestica broj 442/21, upisana u
z.k.ul. 983 u k.o. Bilje površine: 11260 m2
- Izvršena je parcelacija i dodjela broj, tako da je parcela pod rednim brojem 4,
dio k.č.br. 442/3, situacija 8/3, formirana kao nova katastarska čestica broj
442/22, upisana u z.k.ul. 983 u k.o. Bilje površine: 1.423 m2
Odgovorna osoba prodavatelja je općinski načelnik Željko Cickaj .
KLASA: 944-01/14-01/1
URBROJ: 2100/02-01-19-136
Bilje, 27. lipnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
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48.
Temeljem članka Temeljem članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/lipnja, 141/lipnja, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12, 152/14), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13.-pročišćeni tekst), točke IX. Natječaj, za prodaju građevinskog
zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje, objavljen u „Glasu Slavonije“ 14.
srpnja 2014. godine ( Ispravak 30. kolovoza 2014. godine, 2. ispravak, provedbom
Odluke o izmjenama i dopunama teksta Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u
Poslovnoj zoni „Sjever„ Općine Bilje(Sl.gl. 7/2014) objavljen 23.03.2016. godine, 3. Ispravak
14.05.2019 godine, provedbom Odluke o izmjenama i dopunama teksta Natječaja za
prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever„ Općine Bilje (Sl.gl. 7/2014 )
objavljen 16.05.2019. godine), Odluke o usvajanju Programa poticanja razvoja malog

gospodarstva Općine Bilje ("Službeni glasnik", Općine Bilje broj: 6/02 i 05/14) i
članka 34. Statuta Općine Bilje (''Službeni glasnik'' Općine Bilje broj: 05/13 i 03/14.),
Općinsko vijeće Općine Bilje, na 17. sjednici održanoj dana 27.lipnja 2019. godine,
donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u X. krugu Natječaja za prodaju građevinskog
zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
I.
PONUDA:
površina /
red
Ponuditelj
početna
ponuđena
k.č.br.
okvirna
br.
cijena u kn
cijena u kn
površina
dio 442/3
Ricardo d.o.o.
121.600,00
1.
2.000 m2
121.600,00
(situacija 2)
dio 442/3
Ricardo d.o.o.
121.600,00
13.
2.000 m2
121.600,00
(situacija 13)
Ricardo d.o.o.
318.774,40
17.
442/18
5.243 m2
318.774,40
18.

dio 442/3
(situacija 1/ 2)
UKUPNO:

2.000 m2
11.243 m2

Ricardo d.o.o.

121.600,00
683.574,40

121.600,00
683.574,40

II.
Između Općine Bilje kao prodavatelja i najpovoljnijeg natjecatelja, iz točke I. ove
Odluke kao kupaca, sklopit će se odgovarajući predugovor o kupoprodaji i ugovor o
ustupu prava služnosti, prijenosu prava građenja i prijenosu prava vlasništva radi
upisa zabilježbe u zemljišne knjige, a kojim će se urediti međusobna prava i obveze
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ugovornih strana sukladno predmetnom Natječaju i Odluci o osnivanju poslovne zone
na području Općine Bilje.
III.
Najpovoljniji natjecatelj dužan je u roku od 8 dana od primitka pismenog poziva
pristupiti potpisivanju predugovora o kupoprodaji iz točke II. Ove Odluke, u
protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje bez prava na povrat jamčevine.
IV.
Daje se suglasnost na sklapanje Predugovora i Ugovora o kupoprodaji građevinskog
zemljišta u Poslovnoj zoni ''Sjever'' u Bilju po ovoj Odluci sa:
Ricardo d.o.o., Kudeljara 1A, 31326 Darda, OIB: 83535297393
V.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bilje da s odabranim ponuditeljima iz točke I.
ove Odluke, sklopi odgovarajući Predugovor o kupoprodaji zemljišta u Poslovnoj zoni
''Sjever'' i Ugovor o ustupu prava služnosti, prijenosu prava građenja i prijenosu
prava vlasništva radi upisa zabilježbe u zemljišne knjige, kojima će se do sklapanja
kupoprodajnog ugovora urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana sukladno
predmetnom Natječaju i Odluci o usvajanju Programa poticanja razvoja malog
gospodarstva Općine Bilje ("Službeni glasnik", Općine Bilje broj: 6/02 i 05/14), te
nastavno, odgovarajući ugovor o kupoprodaji.
VI.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bilje".
Obrazloženje
TEMELJNI PODACI O PROVEDENOM POSTUPKU NABAVE
NAZIV
OPIS
5. PRODAVATELJ
I. Naziv:
Općina Bilje
II. Sjedište:
Bilje, Kralja zvonimira 1b
III. Matični broj:
2554933
6. PODACI O PRODAJI
I. Broj natječaja
Klasa: 944-01/14-01/1, Ur.broj: 2100/02-01-14-7
1. ispravak Klasa: 944-01/14-01/1,
Ur.broj:
2100/02-01-14-10,
2. ispravak Klasa: 944-01/14-01/1,
Ur.broj:
2100/02-02-16-41
3. ispravak Klasa: 944-01/14-01/1,
Ur.broj:
2100/02-02-16-119
III. Javno oglašavanje
-datum
14.07.2014. ,
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1. ispravak 30. 07. 2014. godine,
2. ispravak 04.04.2016. godine,
3. ispravak 16.05.2019. godine
„Glas Slavonije“ i web stranica Općine Bilje
17.lipnja 2019. godine do 12:00 sati u X. KRUGU
nadmetanja,
3.lipnja.2019. godine u 12:00 sati u X. KRUGU
nadmetanja
Prodaja građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni
„Sjever“ » Općine Bilje, - KATASTARSKE ČESTICE
u vlasništvu Općine Bilje upisane u z.k. ul. 983 k.o.
Bilje - ukupno 25. čestica po internoj parcelaciji

3.PODACI O IX. KRUGU PRODAJE
I Broj zaprimljenih ponuda i
Utvrđuje se da je zaprimljena 1 ponuda ponuditelja:
nazivi ponuditelja
Ricardo d.o.o., Kudeljara 1A, 31326 Darda, OIB:
83535297393 za:
redni broj:
1
broj parcele:
situacija 2
broj katastarske čestice: dio 442/3
(situacija 2)
površina parcele:
2.000 m2
POČETNA CIJENA:
PONĐENA CIJENA:

redni broj:
broj parcele:
broj katastarske čestice:
površina parcele:
POČETNA CIJENA:
PONĐENA CIJENA:

redni broj:
parcele:
broj katastarske čestice:
površina parcele:
POČETNA CIJENA:
PONĐENA CIJENA:

redni broj:
broj parcele:
broj katastarske čestice:
površina parcele:
POČETNA CIJENA:
PONĐENA CIJENA:

121.600,00 KN
121.600,00 KN

13
situacija 13
dio 442/3 (situacija 13)
2.000 m2
121.600,00 KN
121.600,00 KN

17
broj
situacija 442/18
5.243 m2
318.774,40 KN
318.774,40 KN

18
situacija 1/ 2
dio 442/3 (situacija 1/ 2)
2.000 m2
121.600,00 KN
121.600,00 KN
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Redni broj
Redni broj
Redni broj
Redni broj

II. Razlog odabira

_________________ Broj 4

REKAPITULACIJA
1 situacija 2
ponuda: 121.600,00 KN
13 situacija 13
ponuda 121.600,00 KN
17 k.č.br. 442/18 ponuda 318.774,40 KN
18 situacija 1/ 2 ponuda 121.600,00 KN
SVEUKUPNO: 683.574,40 KN

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je
ponuda s prihvatljivim programom koji osigurava
dugoročno stvaranje dodatne vrijednosti, temeljem
ocjene planirane namjene zemljišta, planirane
poslovne aktivnosti, visine ulaganja i novozaposlenih
radnika, nakon čega se od tako utvrđene prihvatljive
ponude, odabire ponuda ponuditelja s najviše
ponuđenom cijenom.
Odabrana ponuda je prihvatljiva u X krug, iz
slijedećih razloga:
- ponuda je jedina pristigla i kao takva jedini
mogući odabir u X krugu, jer nisu
zaprimljene druge ponude za predmetne
parcele do zaključenja roka, jer je
zaprimljena ponuda potpuna i pravodobna s
programom razvoja – poslovnim planom te
ISPUNJAVA sve uvjete tražene Natječajem.

NAPOMENA: Izvršeno je spajanje parcela pod rednim brojevima 1, 13, 17 i 18, tako
da je po provedenom spajanju dijelova k.č.br. 442/3, situacija 2, situacija 13, situacija
1/ 2 i k.č.br. 442/18, formirana nova katastarska čestica broj 442/21, upisana u z.k.ul.
983 u k.o. Bilje površine: 11260 m2
Odgovorna osoba prodavatelja je općinski načelnik Željko Cickaj
KLASA: 944-01/14-01/1
URBROJ: 2100/02-01-19-137
Bilje, 27. lipnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
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49.
Na temelju članka 35. točka 4.
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(„Narodne novine“ broj 10/97. i 107/07. i
94/13) i članka 34. Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, 5/13.
3/14, 2/18. i 3/18 - pročišćen tekst)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj
17. sjednici održanoj
27. lipnja 2019.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o Planu upisa djece u vrtić i jaslice za
pedagošku godinu 2019/2020
I.
Daje se suglasnost na Plana upisa djece u
vrtić i jaslice „ Dječji vrtić Grlica Bilje „
za pedagošku godinu 2019/2020.
II.
Plan upisa u vrtić za pedagošku godinu
2019/2020. je sastavni su dio ovog
Zaključka
III.
Ovaj zaključak biti će objavljen u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.
Klasa:601-01/19-01/1
Ur.br.:2100/02-01-19-3
U Bilju, 27. lipnja 2019g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
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2/18-pročišćeni tekst, 3/18 )
Općinsko
vijeće Općine Bilje na svojoj 17. sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2019. godine
donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE BILJE ZA
2019. GODINU
Članak 1.
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje
za 2019. godinu („Službeni glasnik“
Općine Bilje, br. 11/2018. ) mijenja se na
način da se:
-

iza članka 17. dodaje se novi
članak 18. koji glasi

„Sukladno članku 86. i 86.a Zakona o
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08,
36/09, 46/09, 136/12 i 15/15 ) odobrava se
Načelniku kratkoročno zaduživanje u
iznosu do 7.000.000,00 kn, najviše do 12
mjeseci
bez
mogućnosti
daljnjeg
reprogramiranja.
Kratkoročno zaduživanje odobrava se
isključivo za premošćivanje jaza nastalog
zbog različite dinamike priljeva sredstava
i dospijeća obveza.“
Članak 2.
Dosadašnji članak 18. postaje članak 19.,
a članak 19. postaje članak 20.
Članak 3.

50.
Na temelju članka 14. Zakona o
proračunu ("Narodne Novine" broj
87/08,36/09,46/09, 136/12 i 15/15) i članka
34. Statuta Općine Bilje ("Službeni
glasnik" Općine Bilje broj 05/13, 03/14,

Ova Odluka biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Bilje, a primjenjivat će se
sukladno Odluci o izvršenju proračuna
Općine Bilje za 2019. godinu („Službeni
glasnik“ Općine Bilje br. 11/2018. )
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Klasa: 403-01/19-01/2
Urbroj: 2100/02-01-19-15
Bilje, 27. lipnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************

_________________ Broj 4

6. Način vraćanja:
Sukcesivno
7. Kamatna stopa:
1,40% godišnje fiksna
8. Naknada za korištenje kredita:
0,20% jednokratno
9. Osiguranje povrata:Dvije bianco
akceptirane mjenice i jedna zadužnica
Članak 2.

51.
Na temelju članka 86. i 86a Zakona
o proračunu ("Narodne Novine" broj
87/08,36/09,46/09, 136/12 i 15/15) i članka
34. Statuta Općine Bilje ("Službeni
glasnik" Općine Bilje broj 05/13, 03/14,
2/18, 3/18 -pročišćeni tekst,) Općinsko
vijeće Općine Bilje na svojoj 17. sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2019. godine
donijelo je

ODLUKU
O KRATKOROČNOM
ZADUŽIVANJU
OPĆINE BILJE

O međusobnim pravima i
obvezama između kreditora i korisnika
kredita iz točke 1. ove odluke zaključiti će
se Ugovor o kreditu.
Ovlašćuje se načelnik općine Bilje
za poduzimanje svih radnji u vezi
kratkoročnog zaduživanja i otplate
zaduživanja iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Kratkoročni
revolvnig
kredit
odobrava se u svrhu premošćivanja jaza
različite dinamike priljeva sredstava i
dospijeća obveza.
Članak 4.

Članak1
Odobrava
se
kratkoročno
zaduživanje Općine Bilje do 12 mjeseci u
iznosu od 7.000.000,00 kn prema ponudi
Privredne banke d.d. Zagreb, a prema
slijedećim uvjetima:
1. Vrsta kredita:
Kratkoročni revolving kredit
2. Iznos i valuta kredita:
7.000.000,00 kn
3. Namjena kredita:
Tekuća likvidnost
4. Rok
12 mjeseci
5. Način korištenja:
Isplata na račun Općine Bilje

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.

Klasa: 403-01/19-01/2
Urbroj: 2100/02-01-19-15
Bilje, 27. lipnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
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52.
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53.

Na temelju članka 428. i 441.
Zakona o trgovačkim društvima (Narodne
novine , broj:111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11,
111/12, 144/12, 68/13, 110/15, i 40/19),
članku 17. Izjave o osnivanju trgovačkog
društva- Komunalno- Bilje d.o.o.)
te
članka 83. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje broj 5/13. i 3/14.
2/18. i 3/18-pročišćen tekst) Općinsko
vijeće Općine Bilje na svojoj 17.sjednici
održanoj 27. lipnja 2019.g. donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Uprave društva
Komunalno - Bilje d.o.o. o poslovanju
društva u 2018.g.

Na temelju članka 441. Zakona o
trgovačkim društvima (Narodne novine ,
broj:111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,
107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12,
144/12, 68/13, 110/15., i 40/19), ), članka
17. Izjave o osnivanju trgovačkog društvaKomunalno- Bilje d.o.o.) te članka 83.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“
Općine Bilje broj 5/13. i 3/14. . 2/18. i
3/18-pročišćen tekst)) Općinsko vijeće
Općine Bilje
na svojoj 17.sjednici
održanoj 27. lipnja 2019.g. donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Nadzornog
odbora o obavljenom nadzoru
poslovanja društva Komunalno –
Bilje d.o.o. za 2018.g.

I.

I.

Usvaja se Izvješće Uprave društva
Komunalno –Bilje d.o.o. o poslovanju
društva u 2018.g.
II.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o
obavljenom nadzoru poslovanja društva
Komunalno –Bilje d.o.o. za 2018.g.
II.

Izvješće Uprave društva Komunalno - Bilje
d.o.o.
o
poslovanju
društva
u
2018.g.nalazi se u prilogu ove odluke i čini
njezin sastavni dio.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom
nadzoru poslovanja društva Komunalno –
Bilje d.o.o. za 2018.g. nalazi se u prilogu
ove odluke i čini njezin sastavni dio.

III.
III.
Ova odluka
biti će objavljena u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.
Klasa:400-01/18-01/1
Ur.br.:2100/02-01-19-10
Bilje, 27. lipnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************

Ova odluka
biti će objavljena u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.
Klasa:400-01/18-01/1
Ur.br.:2100/02-01-19-11
Bilje, 27.lipnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
*********************************
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54.

55.

Na temelju odredbi Zakona o
računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15,
134/15, 120/16 i 116/18), i članka 275.
Zakona o trgovačkim društvima (Narodne
novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11,
111/12, 144/12, 68/13, 110/15., i 40/19), a
sukladno članku 17., 19. i 29. potpunog
pročišćenog teksta Izjave o osnivanju
trgovačkog društva Komunalno – Bilje
d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), a na
prijedlog Uprave i Nadzornog odbora
Društva, na 17. sjednici Općinskog vijeća
Općine Bilje održanoj 26. lipnja 2019.g.
donesena je

Na temelju čl.428. st.3. Zakona o
trgovačkim društvima (Narodne novine, br.
111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,
107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12,
144/12, 68/13, 110/15., i 40/19) u vezi sa
člankom 30. st. 4. Zakona o računovodstvu
(Narodne novine,
br. 78/15, 134/15,
120/16 i 116/18), a sukladno čl. 17., 19. i
29. potpunog pročišćenog teksta Izjave o
osnivanju trgovačkog društva Komunalno
– Bilje d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo),
a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora
Društva na 17. sjednici Općinskog vijeća
Općine Bilje održanoj 27. lipnja 2019.g.
donijeta je

ODLUKA
o usvajanju revizorskog izvješća za
2018.g. trgovačkog društva Komunalno
– Bilje d.o.o.

ODLUKA
o utvrđivanju godišnjih
financijskih izvještaja za 2018.
godinu
trgovačkog društva Komunalno –
Bilje d.o.o.

Točka 1.
Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj
reviziji poslovanja Društva za 2018.
godinu.
Točka 2.
Ova odluka
biti će objavljena u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.

Klasa:400-01/18-01/1
Ur.br.:2100/02-01-19-13
Bilje, 27.lipnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************

Točka 1.
Skupština Društva utvrđuje temeljne
financijske izvještaje za 2018. godinu i to:
1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive,
odnosno pasive……….….. 1.561.429
kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
• Ukupni
prih……………4.799.184 kn
• Ukupni
rashodi………....4.787.lipnja2
kn
• Dobit prije oporezivanja……
…..12.122 kn
• Porez na dobit………3.821 kn
• Dobit razdob………..8.301 kn
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Točka 1.

3. Bilješke uz financijske izvještaje za
2018. godinu.

Točka 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja.

Skupština Društva odlučila je o raspodjeli
dobiti za 2018.g. na način da se dobit
nakon oporezivanja u iznosu od 8.300,61
kn koristi za pokriće gubitka iz prethodnih
godina.
Točka 2.

Točka 3.
Ova odluka
biti će objavljena u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.
Klasa:400-01/18-01/1
Ur.br.:2100/02-01-19-12
Bilje, 27. lipnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja.
Točka 3.
Ovu Odluku provest će voditelj
računovodstva Društva.
Točka 4.
Ova odluka
biti će objavljena u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.

56.
Na temelju čl.428. st.3. Zakona o
trgovačkim društvima (NN br. 111/93,
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,
146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12,
68/13, 110/15) u vezi sa čl.30. st. 4.
Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15,
134/15, 120/16 i 116/18), a sukladno čl.
17., 19. i 29. potpunog pročišćenog teksta
Izjave o osnivanju trgovačkog društva
Komunalno – Bilje d.o.o. (u daljnjem
tekstu: Društvo), a na prijedlog Uprave i
Nadzornog odbora Društva na 17. sjednici
Općinskog vijeća Općine Bilje održanoj
27. lipnja 2019.g. donesena je

ODLUKA
o raspodjeli dobiti za 2018. godinu
trgovačkog društva Komunalno –
Bilje d.o.o.

Klasa:400-01/18-01/1
Ur.br.:2100/02-01-19-14
Bilje, 27.lipnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
57
Na temelju članka 10. i 12. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu (Narodne
novine
20/18, 115/18), članka 4.
Pravilnika o agrotehničkim mjerama
(Narodne novine 22/2019) i članka 34.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“
Općine Bilje, broj: 5/13., 3/14., 2/18. –
pročišćen tekst 3/18) Općinsko vijeće
Općine Bilje na 17. sjednici održanoj dana
27. lipnja 2019. godine donijelo je
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ODLUKU
o agrotehničkim mjerama za zaštitu
poljoprivrednog zemljišta, te mjerama
za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina u Općini Bilje
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se
agrotehničke mjere poljoprivrednog i
drugog zemljišta koje se koriste kao
poljoprivredno zemljište u Općini Bilje u
slučajevima u kojima bi propuštanje tih
mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili
umanjilo poljoprivrednu proizvodnju i
mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina.
Članak 2.
Agrotehničke mjere predstavljaju
skup mehaničkih, fizikalnih, kemijskih i
bioloških zahvata u i na poljoprivrednom
zemljištu s ciljem povećanja ili održavanja
trenutne plodnosti zemljišta te osiguranja
odgovarajućeg gospodarenja sadržajem
organskog ugljika s ciljem sprječavanja ili
smanjenja degradacije tla i zemljišta kako
bi se osigurala sigurnost hrane, prilagodba
i ublažavanje klimatskih promjena,
poboljšala kvaliteta tla, smanjila erozija,
povećao kapacitet zadržavanja vode i
povećala otpornost na sušu, dok bonitetna
vrijednost zemljišta treba primjenom
agrotehničkih mjera ostati ista ili bi se
primijenjenim mjerama trebala povećati.
Poljoprivrednim
zemljištem
smatraju se poljoprivredne površine koje
su po načinu uporabe u katastru opisane
kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci,
voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci,
trstici i močvare kao i drugo zemljište koje
se
može
privesti
poljoprivrednoj
proizvodnji.

_________________ Broj 4

Tlo je samostalno živo i dinamičko
prirodno-povijesno
tijelo,
nastalo
postupnim razvojem iz trošina stijena
djelovanjem
mehaničkih,
fizikalnih,
kemijskih i bioloških procesa koji ovise o
konstelaciji
pedogenetskih
faktora,
temeljem čega tla poprimaju svojstva
karakteristična za svaki pojedini tip tla.
II.

AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
1. minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta povoljnim za
uzgoj biljaka
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem
3. suzbijanje organizama štetnih za bilje
4.
gospodarenje
biljnim
ostatcima
promijenjen naziv
5. održavanje organske tvari i humusa u tlu
6. održavanje povoljne strukture tla
7. zaštita od erozije
8. održavanje plodnosti tla.
Članak 4.
Agrotehničke mjere iz članka 3.
obvezni su provoditi vlasnici i posjednici
poljoprivrednog zemljišta ne umanjujući
vrijednost poljoprivrednog zemljišta.
1. Mjera: minimalna razina obrade
i održavanje poljoprivrednog
zemljišta povoljnim za uzgoj
biljaka
Članak 5.
Minimalna
razina
obrade
i
održavanja poljoprivrednog zemljišta
podrazumijeva provođenje najnužnijih
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mjera u okviru prikladne tehnologije, a
posebno:
a) redovito obrađivanje i održavanje
poljoprivrednog zemljišta u skladu s
određenom biljnom vrstom i načinom
uzgoja, odnosno katastarskom kulturom
poljoprivrednog zemljišta
b) održavanje ili poboljšanje plodnosti tla
c)
održivo
gospodarenje
trajnim
pašnjacima i livadama
d) održavanje površina pod trajnim
nasadima u dobrom proizvodnom stanju.
2. Mjera: sprječavanje
zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem
Članak 6.
(1) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta
dužni
su
primjenjivati
odgovarajuće agrotehničke mjere obrade
tla i njege usjeva i nasada u cilju
sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim korovom poljoprivrednog
zemljišta.
(2) Kod sprječavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege
usjeva potrebno je dati prednost
nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što
su mehaničke, fizikalne, biotehničke i
biološke mjere zaštite, a kod korištenja
kemijskih mjera zaštite potrebno je dati
prednost herbicidima s povoljnijim
ekotoksikološkim svojstvima.
3. Mjera: Suzbijanje organizama
štetnih za bilje
Članak 7.
Vlasnici
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta moraju suzbijati
organizme štetne za bilje, a kod suzbijanja
obvezni su primjenjivati temeljna načela
integrirane zaštite bilja sukladno posebnim

_________________ Broj 4

propisima koji uređuju održivu uporabu
pesticida.
4. Mjera: Gospodarenje biljnim
ostatcima
Članak 8.
(1) U trogodišnjem plodoredu dozvoljeno
je samo u jednoj vegetacijskoj godini
uklanjanje
biljnih
ostataka
s
poljoprivrednih
površina
osim
u
slučajevima njihovog daljnjeg korištenja u
poljoprivredi u smislu hrane ili stelje za
stoku i u slučaju njihove potencijalne
opasnosti za širenje organizama štetnih za
bilje.
(2)
Vlasnici
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta moraju ukloniti
sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli
biti uzrokom širenja organizama štetnih za
bilje u određenom agrotehničkom roku u
skladu s biljnom kulturom.
Članak 9.
(1) Agrotehničke mjere gospodarenja s
biljnim ostatcima obuhvaćaju:
a) primjenu odgovarajućih postupaka s
biljnim ostatcima nakon žetve na
poljoprivrednom zemljištu na kojem se
primjenjuje konvencionalna i reducirana
obrada tla
b) primjenu odgovarajućih postupaka s
biljnim ostatcima na površinama na kojima
se primjenjuje konzervacijska obrada tla
c) obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka
ili njihovo usitnjavanje s ciljem malčiranja
površine
tla
nakon
provedenih
agrotehničkih mjera u višegodišnjim
nasadima
d) obvezu odstranjivanja biljnih ostataka
nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa
na šumskom zemljištu, koje graniči s
poljoprivrednim zemljištem te se ovaj
materijal mora zbrinuti/koristiti na
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ekološki i ekonomski održiv način, kao što
je izrada komposta, malčiranje površine,
alternativno gorivo i sl.
(2) Žetveni ostatci ne smiju se spaljivati, a
njihovo je spaljivanje dopušteno samo u
cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja
organizama štetnih za bilje uz provođenje
mjera zaštite od požara sukladno posebnim
propisima.
5. Mjera: Održavanje razine
organske tvari i humusa u tlu
Članak 10.
(1) Organska tvar u tlu održava se
provođenjem minimalno trogodišnjeg
plodoreda prema pravilima struke ili
uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu ili
dodavanjem poboljšivača tla.
(2) Trogodišnji plodored podrazumijeva
izmjenu u vremenu i prostoru: strne
žitarice – okopavine – leguminoze ili
industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili
njihove smjese.
(3) Redoslijed usjeva u plodoredu mora
biti takav da se održava i poboljšava
plodnost tla, povoljna struktura tla,
optimalna razina hraniva u tlu.
(4) Trave, djeteline, djetelinsko-travne
smjese sastavni su dio plodoreda i mogu na
istoj površini ostati duže od tri godine.
(5) Podusjevi, međuusjevi i ugar smatraju
se sastavnim dijelom plodoreda.

_________________ Broj 4

Članak 12.
(1) Korištenje mehanizacije mora biti
primjereno
stanju
poljoprivrednog
zemljišta i njegovim svojstvima.
(2) U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom,
poplavljeno ili prekriveno snijegom
zabranjeno je korištenje poljoprivredne
mehanizacije
na
poljoprivrednom
zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe
usjeva.
7. Mjera: Zaštita od erozije
Članak 13.
(1) Na nagnutim terenima (>15%) obveza
je provoditi pravilnu izmjenu usjeva.
(2) Međuredni prostori na nagnutim
terenima (>15%) pri uzgoju trajnih nasada
moraju biti zatravljeni, a redovi postavljeni
okomito na nagib terena.
(3) Na nagibima većim od 25% zabranjena
je sjetva jarih okopavinskih usjeva rijetkog
sklopa.
(4) Na prostorima gdje dominiraju
teksturno lakša tla pored konzervacijske
obrade u cilju ublažavanja pojave i
posljedica erozije vjetrom moraju se podići
vjetrozaštitni pojasi.
8. Mjera: Održavanje plodnosti tla

Članak 11.

Članak 14.

Kod planiranja održavanja razine
organske tvari u tlu potrebno je unositi
žetvene ostatke u tlu primjenom
konvencionalne,
reducirane
ili
konzervacijske obrade tla i uravnoteženo
gnojiti tlo organskim gnojem ili uzgojem
usjeva za zelenu gnojidbu.

Plodnost tla se mora održavati primjenom
agrotehničkih mjera, uključujući gnojidbu,
gdje je primjenjivo, kojom se povećava ili
održava povoljan sadržaj makro i
mikrohraniva u tlu, te optimalne fizikalne i
mikrobiološke značajke tla.

6. Mjera: održavanje povoljne
strukture tla

III.

MJERE ZA UREĐIVANJE I
ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA
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Članak 15.
Mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina su:
1. održavanje živica i međa;
2. održavanje poljskih puteva;
3. uređivanje
i
održavanje
kanala oborinske odvodnje;
4. sprječavanje
zasjenjivanja
susjednih čestica;
5. sadnja
i
održavanje
vjetrobranskih pojasa;
6. odlaganje
zemlje,
smeća,
građevinskog i drugog otpada,
životinjskih lešina na posebno
odvojena površina, određena
drugim općim ili pojedinačnim
aktom.
1. Održavanje živica i međa
Članak 16.
Živice uz poljoprivredno zemljište
moraju se održavati tako da svojom
širinom i visinom ne zasjenjuju susjedne
parcele,
odnosno
ometaju
njihovo
iskorištavanje.
Živice uz poljske putove i međe
mogu se zasaditi najmanje 0,50 m od ruba
poljskog puta odnosno međe i ne mogu biti
šire od 0,60 m, te se u svrhu sprečavanja
zasjenjivanja susjednih parcela moraju
obrezivati tako da njihova visina ne prelazi
1,2m.
Vlasnici
i
posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su iskrčiti
živice na međama, između obradivih
površina, kao i na površinama koje su
pogodne za poljoprivrednu proizvodnju.
Pojedinačna stabla, odnosno trajne
nasade vlasnici i posjednici zemljišta
moraju podizati na dovoljnoj udaljenosti
od susjednih parcela kako ne bi
zasjenjivale susjedno zemljište.

_________________ Broj 4

Novi trajni nasadi ne mogu se saditi
na manjoj udaljenosti od 3 m od susjedne
parcele.
Sadnja stablašica u živicama,
odnosno međama je zabranjena.
2. Održavanje poljskih puteva
Članak 17.
Brigu oko održavanja, odnosno
uređivanja poljskih putova – lenija koje
koriste dužni su voditi vlasnici i posjednici,
razmjerno njihovom korištenju.
Poljski
put
utvrđen
kao
nerazvrstana cesta održava se sukladno
propisima o cestama i komunalnom
gospodarstvu.
Obveznici iz stavka 1.dužni su
poljske putove prema potrebi nasipavati i
poravnati radi sprječavanja zadržavanja
oborinskih voda, a kanale uz put redovito
čistiti.
Prilikom
oštećenja
puta
prevoženjem
tereta,
građevinskim
zahvatima i sl. obveznici iz st. 1 dužni su
otkloniti sva oštećenja i dovesti put u
prijašnje stanje.
Posebno se zabranjuje:
- neovlašteno preoravati putove,
- neovlašteno mijenjati trasu
putova,
- izvoziti na putove i s
poljoprivrednim oruđem pri
obradi
poljoprivrednog
zemljišta iznositi neadekvatan
otpadni materijal i biljni otpad,
- skretati oborinsku i drugu vodu
na poljske putove.
Nasipavanje
poljskih
putova
dozvoljeno je uz prethodnu suglasnost
Općine.
Zabranjuje se odlaganje smeća i
drugih otpadaka, te sadnja drveća i drugog
bilja, odnosno poduzimanje drugih radnji
(odoravanje i sl.) kojima se sužavaju
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postojeći poljski putovi, odnosno smanjuje
njihova prohodnost.
Progon stoke do površina pašnjaka
dozvoljen je isključivo poljskim putem uz
obvezni nadzor.
3. Uređivanje i održavanje kanala
oborinske odvodnje
Članak 18.
Vlasnici,
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta kroz koje
prolaze prirodni ili umjetni kanali
oborinskih voda, odnosno vlasnici ili
posjednici tih kanala, u slučajevima kada
su ti kanali građeni kao zasebni objekti,
obvezni su iste čišćenjem održavati u
stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se
omogućilo prirodno otjecanje oborinskih
voda.
U cilju održavanja kanala u dobroj
funkciji za odvođenje suvišne vode s
poljoprivrednih površina zabranjeno je:
- mijenjati smjer kanala bez
suglasnosti nadležnog tijela za
poslove vodnoga gospodarstva,
- odlagati u kanal zemlju, kamen
i druge materijale i predmete,
odnosno obavljati radnje kojima
se može utjecati na promjenu
potoka, vodostaja i količine
vode,
- uz kanale na udaljenosti manjoj
od 2 metra od ruba kanala
obrađivati
zemlju,
kopati
zemlju, šljunak ili pijesak i
obavljati druge radnje kojima se
mogu
oštetiti
kanali
ili
poremetiti
njihovo
funkcioniranje.
4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih
čestica
Članak 19.

_________________ Broj 4

Vlasnici i posjednici ne smiju
sadnjom voćnjaka ili drugih visokorastućih
kultura zasjenjivati susjedno zemljište, te
time
onemogućavati
ili
otežavati
poljoprivrednu proizvodnju na tom
zemljištu, u protivnom oštećeni vlasnici
poljoprivrednih parcela mogu poduzimati
radnje za nadoknadu štete sukladno
Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima.
5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih
pojasa
Članak 20.
Vlasnici
i
posjednici
poljoprivrednog zemljišta, koji na istome
imaju zasađene vjetrobranske pojaseve
dužni su iste održavati u urednom i
funkcionalnom stanju.
Općina Bilje može za svaki
pojedinačni slučaj vlasnicima, odnosno
posjednicima zemljišta utvrditi obvezu
sadnje i održavanja vjetrobranskog pojasa.
6. Odlaganje zemlje, smeća,
građevinskog i drugog otpada,
životinjskih lešina na posebno odvojena
površina, određena drugim općim ili
pojedinačnim aktom
Članak 21.
Zabranjuje se odlaganje zemlje,
smeća, građevinskog i drugog otpada,
životinjskih
lešina
na
području
poljoprivrednih rudina, osim ako za te
svrhe ne postoji posebno odvojena
površina, a isto određeno drugim općim ili
pojedinačnim aktom.
Članak 22.
Vlasnici,
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta obvezni su
provoditi mjere propisane ovom Odlukom,
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te se pridržavati svih zabrana i ograničenja
utvrđenih ovom Odlukom.
Vlasnici,
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta koji sami ne
poduzmu odgovarajuće agrotehničke mjere
na svom zemljištu, dužni su to omogućiti
ovlaštenim pravnim osobama, a na trošak
vlasnika odnosno ovlaštenika.

_________________ Broj 4

-

naplatiti novčanu kaznu na
mjestu počinjenja prekršaja
izdati obvezni prekršajni
nalog.
Članak 25.

Nadzor nad provedbom odredbi ove
Odluke provodi poljoprivredni redar ili
komunalni redar Općine Bilje i nadležne
inspekcije ovlaštene posebnim zakonima.

Vlasnici
ili
posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su
poljoprivrednom redaru ili komunalnom
redaru u provedbi njegovih ovlasti
omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i
pristup do poljoprivrednog zemljišta.
Ako
poljoprivredni
redar
ili
komunalni redar u svome radu naiđe na
otpor, može zatražiti pomoć nadležne
policijske uprave.

Članak 24.

Članak 26.

U obavljanju nadzora poljoprivredni
redar ili komunalni redar ovlašten je:
- rješenjem narediti:
- poduzimanje radnji u
svrhu
sprječavanja
nastanka
štete,
onemogućavanja ili
smanjenja
poljoprivredne
proizvodnje
- poduzimanje radnji u
svrhu
uklanjanja
posljedica
nastale
štete u poljoprivrednoj
proizvodnji
- poduzimanje radnji u
svrhu provedbe mjera
za
uređivanje
i
održavanje
poljoprivrednih rudina
- uklanjanje
protupravno
postavljenih ograda,
živica,
drvoreda,
voćnjaka pojedinačnih
stabala i grmlja

Poljoprivredni redar ili komunalni
redar mora imati iskaznicu.

IV.

NADZOR
Članak 23.

Članak 27.
Načelnik Općine Bilje dužan je
podnijeti Ministarstvu poljoprivrede i
Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu
– Centar za tlo sa sjedištem u Osijeku do
31. ožujka svake tekuće godine za
prethodnu godinu, izvješće o primjeni
propisanih mjera iz članka 3. i članka 15.
ove Odluke.
V. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 28.
Kaznom u iznosu od 10.000,00 do
30.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj
pravna osoba ako:
- ne provodi minimalnu razina
obrade
i
održavanja
poljoprivrednog
zemljišta
povoljnim za uzgoj biljaka,
sukladno članku 5. Odluke;
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- ne
provodi
odgovarajuće
sprječavanje zakorovljenosti i
obrastanja
višegodišnjim
raslinjem, sukladno članku 6.
Odluke;
- ne poduzima mjere suzbijanja
organizama štetnih za bilje,
sukladno članku 7. Odluke;
- ne provodi mjere gospodarenja
biljnim ostatcima, sukladno
člancima 8. i 9. Odluke;
- ne provodi mjere održavanja razine
organske tvari i humusa u tlu,
sukladno člancima 10 i 11.
Odluke;
- ne provodi mjere održavanja
povoljne strukture tla, sukladno
članku 12. Odluke;
- ne poduzima mjere zaštita od
erozije, sukladno članku 13.
Odluke;
- ne provodi mjere održavanja
plodnosti tla, sukladno čanku 14.
Odluke;
- ne provodi održavanje živica i
međa, sukladno čanku 16. ove
Odluke;
- ne provodi održavanje poljskih
putova, sukladno čanku 17. ove
Odluke;
- ne provodi uređivanje i održavanje
kanala
oborinske
odvodnje,
sukladno čanku 18. ove Odluke;
- ne
provodi
sprječavanje
zasjenjivanja susjednih čestica,
sukladno čanku 19. ove Odluke;
- ne provodi sadnju i održavanje
vjetrobranskih pojasa, sukladno
čanku 20. ove Odluke;
- ne provodi odlaganje zemlje,
smeća, građevinskog i drugog otpada,
životinjskih lešina na posebno odvojena
površine, određena drugim općim ili
pojedinačnim aktom, sukladno čanku 21.
ove Odluke.

_________________ Broj 4

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznom u iznosu od 500,00 do 15.000,00
kuna kazniti će se odgovorna osoba u
pravnoj osobi.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznom u iznosu od 500,00 do 15.000,00
kuna kazniti će se fizička osoba.
Članak 29.
Poljoprivredni redar ili komunalni
redar može naplaćivati novčanu kaznu na
mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje
potvrde, sukladno zakonu i ovoj Odluci.
Protiv osobe koja nije platila
novčanu kaznu u zakonskom roku, izdat će
se obavezni prekršajni nalog s novčanom
kaznom, a ukoliko okrivljenik u roku koji
mu je određen za plaćanje izrečene
novčane kazne uplati 2/3 iste, smatrat će se
da je novčana kazna u cijelosti plaćena.
Članak 30.
U provedbi nadzora nad odredbama
ove Odluke poljoprivredni redar ili
komunalni redar Općine Bilje i nadležne
inspekcijske službe mogu pored naplate
kazne propisane odredbama članaka 28.
ove Odluke narediti vlasnicima ili
posjednicima poljoprivrednog zemljišta
poduzimanje mjera propisanih ovom
Odlukom.
Vlasnici
ili
posjednici
poljoprivrednog zemljišta koji ne provedu
agrotehničke mjere iz članaka 5. do 14. ove
Odluke i mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina iz članaka 16. do
21. ove Odluke dužni su, pored plaćanja
kazne propisane odredbama članka 28. ove
Odluke, omogućiti ovlaštenim pravnim
osobama poduzimanje mjera i snositi
troškove provođenja istih.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
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Članak 31.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o agrotehničkim mjerama za
zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina u Općini Bilje („Službeni glasnik“

Općine Bilje br. 13/17).
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Bilje.
KLASA: 320-02/19-01/1
URBROJ: 2100/02-01-19- 1
Bilje, 27. lipnja 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
58.
Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje («Službeni glasnik» Općine
Bilje, broj: 05/13, 3/14, 2/18 i 3/18 –
pročišćeni tekst ) Općinsko vijeće Općine
Bilje, na svojoj 17. sjednici održanoj 27.
lipnja 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju
dodatnog subvencioniranja kamatne
stope korisnicima kredita s područja
Općine Bilje u kreditnoj liniji
Zagrebačke banke d.d. Zagreb za
kreditiranje sjetve i stočarske
proizvodnje

I.
Općina Bilje prihvaća sudjelovanje u
projektu Osječko-baranjske županje u

_________________ Broj 4

kreditnoj liniji Zagrebačke banke d.d.
Zagreb za kreditiranje sjetve i stočarske
proizvodnje na području Osječkobaranjske županije .
II.
Općina Bilje se uključuje u projekt iz
točke I. ove Odluke , sa dodatnim
subvencioniranjem redovne kamatne stope
sa 1,5 postotna poena na odobreni kredit
Zagrebačke banke d.d. fizičkim osobama
–
obiteljskim
poljoprivrednim
gospodarstvima koja su u sustavu PDV-a,
trgovačkim društvima , poljoprivrednim
zadrugama i obrtnicima koji su upisani u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa
sjedištem na području Općine Bilje, s
maksimalnim godišnjim iznosom od
20.000,00 kn
III.
Međusobne odnose sa Osječko –
baranjskom županijom, koja je pozvala na
sudjelovanje u Projektu, Općina Bilje će
urediti posebnim sporazumom za potpis
kojega se ovlašćuje općinski načelnik.
IV.
Sredstva za subvenciju kamata za
provedbu Projekta iz točke I. ove Odluke
osigurati će se rebalansom proračuna za
2019. godinu i narednim Proračunima
Općine Bilje kroz prvih deset godina
otplate kredita.
V.
Ovaj Zaključak biti će objavljen u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.
KLASA: 403-01/19-01/1
URBROJ: 2100/02-01-19-5
Bilje, 27. lipnja 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
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59.
Temeljem članka 17. Zakona o
ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda (Narodne novine, br.:
16/19) i članka 31. Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj:
05/13, 03/14, 2/18, 3/18 – pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj
17. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019.
godine donijelo je

PLAN DJELOVANJA
U PODRUČJU PRIRODNIH
NEPOGODA
NA PODRUČJU OPĆINE BILJE
U 2019.GODINI
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Planom djelovanja u području
prirodnih nepogoda na području Općine
Bilje (nadalje: Općina) u 2019. (nadalje:
Plan), određuje se:
-

-

Popis mjera i nositelja mjera u slučaju
nastajanja prirodne nepogode;
Procjena osiguranja opreme i drugih
sredstava za zaštitu i sprječavanje
stradanja
imovine,
gospodarskih
funkcija i stradanja stanovništva;
Sve druge mjere koje uključuju
suradnju s nadležnim tijelima iz ovog
Zakona i/ ili drugih tijela, znanstvenih
ustanova i stručnjaka za područje
prirodnih nepogoda.

_________________ Broj 4

gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili
u okolišu.
Prirodnom nepogodom iz stavka 1.
ovoga članka smatraju se:
1. potres
2. olujni i orkanski vjetar
3. požar
4. poplava
5. suša
6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s
podlogom
7. mraz
8. izvanredno velika visina snijega
9. snježni nanos i lavina
10. nagomilavanje leda na vodotocima
11. klizanje, tečenje, odronjavanje i
prevrtanje zemljišta
12. druge pojave takva opsega koje, ovisno
o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne
poremećaje u životu ljudi na određenom
području.
U smislu ovoga Plana, štetama od
prirodnih nepogoda ne smatraju se one
štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj
imovini te štete koje su nastale zbog
nemara i/ili zbog nepoduzimanja
propisanih mjera zaštite.
Prirodna nepogoda može se
proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne
štete najmanje 20 % vrijednosti izvornih
prihoda Općine za prethodnu godinu ili
ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 %
prethodnog trogodišnjeg prosjeka na
području Općine ili ako je nepogoda
umanjila vrijednost imovine na području
jedinice lokalne samouprave najmanje 30
%.

Članak 2.
Članak 3.
Prirodnom nepogodom, u smislu
ovoga Plana, smatraju se iznenadne
okolnosti uzrokovane nepovoljnim
vremenskim prilikama, seizmičkim
uzrocima i drugim prirodnim uzrocima
koje prekidaju normalno odvijanje života,
uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin

Šteta od prirodnih nepogoda se
procjenjuje na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Građevinama,
Opremi,
Zemljištu,
Dugogodišnjim nasadima,
Šumama,
Stočarstvu
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7. Obrtnim sredstvima.

II. POPIS MJERA I NOSITELJI
MJERA

_________________ Broj 4

uklanjanje
posljedica
od
prirodnih nepogoda
4. Mjere na otklanjanju posljedica na
infrastrukturi i dobrima, te kod
spašavanja.

Članak 4.
Mjere kod nastanka prirodnih
nepogoda jesu:
1. Mjere radi
utvrđivanja nastanka
prirodne nepogode,
1.1. Obilazak terena i utvrđivanje
stanja na terenu,
1.2. Prikupljanje
podataka
za
utvrđivanje mogućeg nastanka
prirodne nepogode
1.3. Pravilno utvrđivanje vrste štete,
1.4. Prva procjena obima i visine
štete,
1.5. Pravodobno
podnošenje
zahtjeva
za
proglašenje
elementarne nepogode – prvog
priopćenja.
2. Mjere radi utvrđivanje visine i obima
štete od prirodne nepogode
2.1. Prikupljanje prijava o nastaloj
šteti,
2.2. Utvrđivanje konačnog obima
štete po prijavi,
2.3. Unos i pravilno evidentiranje
štete,
2.4. Pravodobno
podnošenje
izvješća,
3. Mjere radi sanacije šteta od prirodnih
nepogoda,
3.1. Pravilno
raspoređivanje
dodijeljene pomoći i žurne
pomoći za ublažavanje šteta,
sukladno uputama,
3.2. Nadziranje
namjenskog
korištenja dodijeljene pomoći i
žurne pomoći za ublažavanje i
djelomično
uklanjanje
posljedica
od
prirodnih
nepogoda,
3.3. Pravodobno
podnošenje
izvješća o utrošku dodijeljenih
sredstava žurne pomoći i
sredstava
pomoći
za
ublažavanje
i
djelomično

Članak 5.
Poslove na provedbi mjera od 1 do
3 iz prethodnog članka provodi
Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda imenovano od strane Općinskog
vijeća (dalje: Povjerenstvo).
Poslove na provedbi mjera na
otklanjanju posljedica na infrastrukturi i
dobrima, te kod spašavanja provodi tijela
Civilne zaštite Općine Bilje, te VZO Bilje,
odnosno DVD-a s područja Općine.
Članak 6.
Mjere iz točke 4. provode se na
temelju Plana djelovanja civilne zaštite
Općine Bilje.
III. PROCJENA OSIGURANJA
OPREME I DRUGIH
SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I
SPRJEČAVANJE
STRADANJA IMOVINE,
GOSPODARSKIH FUNKCIJA
I STRADANJA
STANOVNIŠTVA

Članak 6.
Za provedbu mjera iz članka 4.
sredstva se osiguravaju u Proračunu
Općine Bilji to:
-

Za rad Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
Za rad i aktivnosti Civilne zaštite,
Za rad i aktivnosti VZO Bilje odnosno
DVD-a.

IV. SVE DRUGE MJERE KOJE
UKLJUČUJU SURADNJU S
NADLEŽNIM TIJELIMA IZ
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OVOG ZAKONA I/ ILI
DRUGIH TIJELA,
ZNANSTVENIH USTANOVA I
STRUČNJAKA ZA
PODRUČJE PRIRODNIH
NEPOGODA

Članak 7.
U provedbi mjera kod nastanka
prirodnih nepogoda Povjerenstvo za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda
surađuje sa:
-

-

Stručnim službama Općine i Osječkobaranjske županije,
Civilnom zaštitom Općine Bilje,
DVD-ima s područja Općine Bilje
Vatrogasnom zajednicom Baranje i
Grada Osijeka
Povjerenstvom za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Osječko-baranjske
Županije,
Udrugama s područja Općine u sferi
socijalne skrbi i dr.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Općinski načelnik prati provedbu
ovoga Plana, te Općinskom vijeću podnosi
Izvješće o provedbi istog do 31. ožujka
2020.
Članak 9.
Ovaj Plan ima se objaviti u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje .
Klasa:920-11/19-01/1
Ur.br.:2100/02-01-19-1
U Bilju, 27. lipnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************

_________________ Broj 4

60.
Temeljem članka
31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje , broj: 05/13, 03/14, 2/18, 3/18 –
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 17. sjednici održanoj dana
27. lipnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o sudjelovanju Općine Bilje u Projektu
razvoja infrastrukture
širokopojasnog pristupa za područje
Grada Belog Manastira i općina: Bilje,
Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak,
Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac,
sukladno Okvirnom nacionalnom
Programu za razvoj infrastrukture
širokopojasnog pristupa u područjima
u kojima ne postoji komercijalni interes
za ulaganje
I.
Općina Bilje namjerava sudjelovati
u
Projektu
razvoja
infrastrukture
širokopojasnog pristupa za područje Grada
Belog Manastira i općina: Bilje, Čeminac,
Darda,
Draž,
Jagodnjak,
Kneževi
Vinogradi, Petlovac i Popovac, sukladno
Okvirnom nacionalnom Programu za
razvoj
infrastrukture
širokopojasnog
pristupa u područjima u kojima ne postoji
komercijalni interes za ulaganje prijavom
na JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU
PREDODABIRA na temelju odobrenih
Planova
razvoja
širokopojasne
infrastrukture, a vezano za odabir
prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje
kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na
dostavu projektnih prijedloga za dodjelu
bespovratnih sredstava Izgradnja mreža
sljedeće generacije (NGN)/pristupnih
mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA
bijelim područjima, referentni broj:
K.K.02.1.1.01,
raspisan
od
strane
Ministarstva regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije i financiran iz
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Europskog fonda za regionalni razvoj –
Prioritetna os 2 – Korištenje informacijske
i komunikacijske tehnologije.

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj
17. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019.
godine donijelo je

II.
Općina Bilje sudjelovanjem u
projektu iz točke I. ove Odluke, prihvaća
možebitne financijske obveze koje mogu
nastati tijekom provedbe istog.

ZAKLJUČAK
o donošenju Plana razvoja infrastrukture
širokopojasnog pristupa za
područje Grada Belog Manastira i općina:
Bilje, Čeminac, Darda,
Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi,
Petlovac i Popovac
(PRŠI)

III.
U svrhu operativnijeg postupka
provedbe s ciljem konačne realizacije,
ovlašćuje se gradonačelnik Grada Belog
Manastira da u ime i za račun Grada Belog
Manastira, kao nositelja projekta, bez
daljnje suglasnosti ili odobrenja, a po
odobrenju projekta za financiranje od
strane
nadležnih
tijela,
potpiše
odgovarajuće ugovor o provedbi projekta,
te sve druge akte i ugovore, uključivo i
financijske, koji nastanu kao posljedica
sudjelovanja OPĆINE BILJE u provedbi
projekta iz točke I. ove Odluke.
IV.
Ova Odluka objavit će se u
"Službenom glasniku Općine Bilje".
KLASA: 234-01/19-01/1
URBROJ: 2100/01-01-19-1
Bilje, 27. lipnja 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
61.
Temeljem članka 17. Zakona o
ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda (Narodne novine, br.:
16/19) i članka 31. Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj:
05/13, 03/14, 2/18, 3/18 – pročišćeni tekst)

I.
Donosi
se
Plan
razvoja
infrastrukture širokopojasnog pristupa za
područje Grada Belog Manastira i općina:
Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak,
Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac
(PRŠI), investicijski model A, izrađen po
ProFUTURUS d.o.o., Črtomirova 11,
Maribor, OIB 42426912176 i odobren od
strane HAKOM-a.
Donošenje Plana razvoja iz stavka
1. ove točke dio je obveza općine BILJE
preuzetih
potpisivanjem
sporazuma
gradonačelnika Grada Belog Manastira i
načelnika općina: Bilje, Čeminac, Darda,
Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi,
Petlovac i Popovac u sklopu prijave na
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU
PREDODABIRA na temelju odobrenih
Planova
razvoja
širokopojasne
infrastrukture, a vezano za odabir
prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje
kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na
dostavu projektnih prijedloga za dodjelu
bespovratnih sredstava Izgradnja mreža
sljedeće generacije (NGN)/pristupnih
mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA
bijelim područjima, referentni broj:
K.K.02.1.1.01,
raspisan
od
strane
Ministarstva regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije i financiran iz

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

216

«Službeni glasnik»

_________________ Broj 4

Europskog fonda za regionalni razvoj –
Prioritetna os 2 – Korištenje informacijske
i komunikacijske tehnologije.

I.
Prigodom Dana Općine Bilje 2019.g.
dodjeljuju se Javna priznanja Općine Bilje
i to:

II.
Plan
razvoja
infrastrukture
širokopojasnog pristupa za područje Grada
Belog Manastira i općina: Bilje, Čeminac,
Darda,
Draž,
Jagodnjak,
Kneževi
Vinogradi, Petlovac i Popovac (PRŠI) je
sastavni dio ovog Zaključka.

1. Zlatna plaketa „Grb Općine Bilje“
dodjeljuje se :

III.
Ovaj Zaključak i Plan razvoja
infrastrukture širokopojasnog pristupa za
područje Grada Belog Manastira i općina:
Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak,
Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac
(PRŠI) objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Bilje “.

KLASA: 234-01/19-01/1
URBROJ: 2100/01-01-19-2
Bilje, 27. lipnja 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
62.
Temeljem članka 31. Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik“ broj 05/13, 03/14,
2/18, 3/18 ) i članka 16. Odluke o dodjeli

javnih priznanja Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje , broj 4/18) na
svojoj 17. sjednici održanoj 27. lipnja
2019.g donosi slijedeću
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja 2019

Željku Kolarić, iz Bilja Školska ulica 55
2. Zahvalnica Općine Bilje dodjeljuje se:
2.1.

HNK BILJE iz Bilja

2.2.

Udruga Svetog Vinka
Paulskog u RH Konferencija
Bezgrešnog Začeća Blažene
Djevice Marije Bilje

2.3.Zlatna Školjka d.o.o. iz
Kopačeva, Kiš Ferenca 7.
II.
Javna Priznanja Općine Bilje biti će
dodijeljena dobitnicima na Svečanoj
sjednici Općinskog vijeća prigodom Dana
Općine Bilje 17. srpnja 2019.g.

III.
Ova odluka biti će objavljena u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje

Klasa :lipnja1-01/19-01/1
Urbroj:2100/02-01-19-6
Bilje , 27. lipnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
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63.

64.

Temeljem članka
34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje , broj: 05/13, 03/14, 2/18, 3/18 –
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 17. sjednici održanoj dana
27.lipnja 2019. godine donijelo je

Temeljem članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("NN br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i
imenovanju predsjednika i članova
radnih tijela Općinskog vijeća

I.
ODLUKA o osnivanju i imenovanju
predsjednika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća (Klasa: 021-04/17-16/1,
Urbroj: 2100/02-01-17-5, od 19.10.2017.
godine.) mijenja se na načinu da se u
stavku jedan pod rednim brojem 3
ODBOR ZA TURIZAM umjesto
postojećeg teksta upisuje:
„1. ZORANA ŠLIBAR, mag.oec.predsjednica
2. HELENA ALEKSANDER
3. SRĐAN LACKOVIĆ
4. TOMISLAV DOBOŠ
5 ANITA ALEKSANDER“

II.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u
Službenom glasniku“ Općine Bilje.
Klasa :021-04/17-16/1
Urbroj:2100/02-01-19-6
Bilje , 27. lipnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************

članka 31. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj 05/13, 03/14,
2/18, -3/18 ) Općinsko vijeće Općine Bilje na

sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019.g.
donijelo je sljedeću
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po
natječaju
o prodaji nekretnine
Članak 1.
Po Javnom natječaju o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine Bilje, objavljenom u
Glasu
Slavonije
09.05.2019.g.,
a
raspisanom temeljem Odluke Općinskog
vijeća o prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Bilje (KLASA: 940-01/19-01/1,
URBROJ:
2100/02-01-19-01)
od
26.03.2019. godine, utvrđuje se:
- da je po zaključenju Natječaja pristigla
jedna pravovremena i potpuna pisana
ponuda,
- da je sukladno uvjetima iz Natječaja za
prodaju nekretnine u Bilju, Blatna 7., kuća
i dvorište, k.o. Bilje, zk. uložak 583, pl.
2352, površine 703m2, kao najpovoljniji
ponuditelj izabran
- Denis Sarka, OIB: 84129077903, iz
Bilja Ul. Demeč 3 za ukupnu
kupoprodajnu cijenu u iznosu od
98.600,00 kn , umanjenu za uplaćenu
jamčevinu u iznosu od 15.000,00 kuna,
koju je dužan platiti u roku od najdulje
30
dana
od
dana
zaključenja
kupoprodajnog ugovora
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Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik
da
zaključi ugovor o prodaji nekretnine sa
najpovoljnijim ponuditeljem iz članka 1.
ove Odluke, prema tekstu ugovora koji
čini prilog i sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
KLASA:940-01/19-01/1
URBROJ:2100/02-01-19-11
BILJE, 27. lipnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
Temeljem točke II. Odluke Općinskog
vijeća Općine Bilje o odabiru najpovoljnije
ponude po provedenom Natječaju za
prodaju nekretnine u vlasništvu Općine
Bilje (_KLASA:940-01/19-01/1,
URBROJ:2100/02-01-19-11, od 27. lipnja
2019.g.
između
OPĆINE BILJE, Bilje, Kralja Zvonimira
1B, OIB: 23962939458, koju zastupa
Općinski načelnik Željko Cickaj,iur. kao
prodavatelja ( u daljnjem tekstu
«prodavatelj» ),

_________________ Broj 4

UGOVOR
o kupoprodaji nekretnine
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora o kupoprodaji
nekretnine je nekretnina u vlasništvu
Općine Bilje , koja je u zemljišnim
knjigama Općinskog suda u Osijeku
Zemljišnoknjižni odjel Beli Manastir u zk.
ulošku broj 583, upisana kao :Bilje ,
Blatna 7 , kuća i dvor, kč. br . 1427 k.o.
Bilje
Članak 2.
Prodavatelj jamči kupcu da je nekretnina
iz članka 1. ovog Ugovora isključivo
njegovo vlasništvo, te da na dan
potpisivanja ovog ugovora na istoj ne
postoji pravo trećega, kao niti teret koji
isključuje, ograničava ili umanjuje pravo
kupca.
Članak 3.
Prodavatelj prodaje, a kupac kupuje
nekretninu opisanu u članku 1. ovog
Ugovora u viđenom stanju za
kupoprodajnu cijenu u ukupnom iznos od
98.6000,00 kn
(devedestosamtisućašestokuna).
Kupac je prodavatelju uplatio jamčevinu u
iznosu
od
15.000,00
kn
(petnaesttisućakuna), koja se uračunava u
ukupnu kupoprodajnu cijenu.
Članak 4.

I
DENISA SARKE , OIB:84129077903, iz
Bilja, Ulica Demeč 3
zaključen je dana _____________.2019.
godine slijedeći

Ugovorne strane su suglasne da ugovorena
cijena iz članka 3. ovog Ugovora
predstavlja punu naknadu za vrijednost
kupljene nekretnine, čime se prodavatelj
odriče svakog daljnjeg potraživanja
vezanog za nekretninu koja je predmet
ovog Ugovora.
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_________________ Broj 4

Članak 5.

Članak 9.

Kupac je dužan ukupnu kupoprodajnu
cijenu iz članka 3. uplatiti u cijelosti na
račun Općine Bilje, najkasnije u roku od 8
dana (slovima: osam) od dana potpisa
ovog Ugovora, nakon koje će Općina
Bilje kupcu izdati potvrdu da je
kupoprodajna cijena plaćena u cijelosti.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 ( dva )
originalna primjerka, od kojih jedan
pripada kupcu, a drugi javnom bilježniku.

Ako kupac ne plati ugovorenu kupoprodaju
cijenu u zadanom roku, ugovor o
kupoprodaji se raskida te se smatra da je
odustao od kupnje, a u kojem slučaju gubi i
pravo na povrat jamčevine.

Prodavatelju pripadaju 2 (dvije) ovjerene
preslike ovog Ugovora, a kupcu, pored
originalnog primjerka, pripadaju i 3 (tri)
ovjerene preslike ovog Ugovora.
Članak 10.
U znak pristanka na prava i obveze iz ovog
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.

Članak.6.
Sve troškove sastava i ovjere ovog
ugovora, porez na promet nekretnina, kao i
sve druge eventualne poreze, troškove
uknjižbe prava vlasništva na nekretnini u
zemljišni knjigama i katastru, kao i sve
ostale troškove vezane uz prijenos prava
vlasništva snosi kupac

KLASA:940-01/19-01/1
URBROJ:2100/02-01-19-11
BILJE, 27. lipnja 2019.g.
ZA PRODAVATELJA:
Općinski načelnik
Željko Cickaj,iur.

Članak 7.
Prodavatelj ovlašćuje kupca da na temelju
ovog Ugovora i potvrde prodavatelja da je
kupoprodajna cijena plaćena u cijelosti,
bez svakog daljnjeg pitanja ili odobrenja
izvrši upis prava vlasništva na nekretnini
koja je predmet ovog Ugovora, u
zemljišnim knjigama Općinskog suda u
Belom Manastiru i drugim javnim
knjigama, na svoje ime i u svoju korist.
Članak 8.
Ugovorne strane su suglasne, da će sve
sporove iz ovog Ugovora rješavati
sporazumno, a ukoliko to nije moguće,
nadležan je Općinski sud u Osijeku .

KUPAC
Denis Sarka
**********************************
65.
Na temelju članka 29. stavka 1.
Zakona o regionalnom razvoju Republike
Hrvatske (“Narodne novine br. 147/14,
123/17, 118/18), članaka 7. i 12., stavka 3.
Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br.
76/93, 29/97, 47/99, 35/08), i članka 31.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“
Općine Bilje , broj: 05/13, 03/14, 2/18,
3/18 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj
17. sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2019. godine
donijelo je donijelo je
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju javne ustanove
HRVATSKO-MAĐARSKOG
KULTURNOG CENTRA
OPĆINE BILJE
GLAVA I
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O
OSNIVANJU JAVNE USTANOVE
HRVATSKO-MAĐARSKOG
KULTURNOG CENTRA
OPĆINE BILJE
Članak 1.
Ovom odlukom mijenja se i dopunjuje
Odluka o osnivanju javne ustanove
Hrvatsko-mađarski kulturni centar Općine
Bilje (Službeni glasnik Općine Bilje, br
1/02, i 3/14.) u skladu sa izmjenama i
dopunama navedenim u ovoj Glavi odluke.
U Odluci o osnivanju javne ustanove u
kulturi HRVATSKO-MAĐARSKI
KULTURNI CENTAR OPĆINE BILJE
(Službeni glasnik Općine Bilje, br 1/02, i
3/14.)
Članak 2.
(1) Članak 1. mijenja se i glasi:
„Ovom Odlukom Općina Bilje osniva
javnu ustanovu lokalnu razvojnu agenciju
KULTURNO-RAZVOJNI
CENTAR
OPĆINE BILJE (u nastavku teksta: KRC
Bilje), sa svrhom učinkovite koordinacije i
poticanja lokalnog razvoja, te ostvarenja
kulturnih potreba mladeži i građana
Općine Bilje.
(2) Članak 2. mijenja se i glasi:
Osnivač KRC Bilje je Općinsko Vijeće
Općine Bilje, Ul. Kralja Zvonimira 1 b ,
Bilje (u nastavku teksta: osnivač).

_________________ Broj 4

Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi:
Naziv javne ustanove je: KULTURNORAZVOJNI CENTAR OPĆINE BILJE
Sjedište je u Bilju, Ul. Kralja Zvonimira 2.
Članak 4.
Članak 4. mijenja se i glasi:
KRC Bilje osniva se zbog poticanja
razvoja
gospodarstva,
turizma,
poljoprivrede i civilnog sektora kroz
pripremu i provedbu projekata na
području Općine Bilje, te za obavljanje
djelatnosti u kulturi, potičući kulturno
stvaralaštvo i stvaralački amaterizam.
Članak 5.
Članak 5. mijenja se i glasi:
KRC Bilje obavlja slijedeće djelatnosti:
• poticanje razvoja
gospodarstva, kulture,
turizma, poljoprivrede i
civilnog društva Općine
Bilje,
• identifikacija, priprema i
provedba projekata
financiranih iz sredstava
EU fondova i ostalih
fondova (nacionalnih i
internacionalnih)
• sudjelovanje u razvojnim
projektima i programima
naročito onima
financiranim iz sredstava
EU fondova;
• pružanje tehničke i
savjetodavne potpore u
programima međunarodne i
regionalne suradnje,
• razmjena informacija u
svrhu razvoja Općine Bilje i
regionalnog razvoja,

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

221

«Službeni glasnik»

• stvaranje lokalnih,
regionalnih, prekograničnih
i međunarodnih mreža,
• promocija Općine Bilje i
regije (Baranja),
• potpora razvojnim
programima,
• posredovanje u suradnji s
gradskim, nacionalnim i
međunarodnim financijskim
institucijama,
• privlačenje direktnih stranih
investicija,
• izgrađivanje
institucionalnih kapaciteta,
• pružanje tehničke pomoći
drugim pravnim subjektima
u izradi projektnih
prijedloga za financiranje
kroz pristupne fondove EU i
druge fondove,
• ispitivanje tržišta i javnog
mnijenja,
• izrada studije izvedivosti,
poslovnih planova i
investicijskih elaborata,
analize troškova i koristi,
• pružanje tehničke i
konzultativne pomoći glede
programa međulokalne,
međuregionalne i
međunarodne suradnje,
• provođenje specijalističkih
edukativnih programa,
• informiranje i pružanje
konzalting usluga,
• savjetovanje u vezi s
poslovanjem i upravljanjem,
• usluge prevođenja,
• promidžba (reklama i
propaganda),
• izrada programa i projekata
za urbanu i ruralnu sredinu
putem sustava
poduzetništva,

_________________ Broj 4

• djelatnost organiziranje
stručnih skupova, seminara
i edukacija, sajmova,
kongresa i slično,
• poticanje poslovne
suradnje, tehnoloških
transfera i komercijalizacije
rezultata istraživanja,
• gospodarenje poslovnim
zonama i poduzetničkim
inkubatorima,
• računalne i srodne
djelatnosti,
• promocija poslovnih zona
Općine Bilje,
• izrada i ažuriranje
strateških planova,
• djelatnost nakladnika,
• distribucija tiska,
• djelatnost javnog
informiranja,
• usluge informacijskog
društva,
• tiskanje časopisa i drugih
periodičnih časopisa, knjiga
i brošura, glazbenih djela i
glazbenih rukopisa, karata i
atlasa, plakata, igraćih
karata, reklamnih kataloga,
prospekata i drugih tiskanih
oglasa, djelovodnika,
albuma, dnevnika,
kalendara, poslovnih
obrazaca i drugih tiskanih
trgovačkih stvari, papirne
robe za osobne potrebe i
drugih tiskanih stvari,
putem knjigotiska, ofseta,
fotogravure, fleksografije,
sitotiska i drugih tiskarskih
strojeva, strojeva za
umnožavanje, računalnih
(kompjutorskih) pisača,
fotokopiranja i
termokopiranja,
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• pružanje usluga putem
interneta,
• izrada i održavanje internet
stranica,
• pružanje usluga grafičkog i
web dizajna,
• turističke usluge u ostalim
oblicima turističke ponude,
• ostale turističke usluge,
• turističke usluge koje
uključuju športskorekreativne ili pustolovne
aktivnosti.
• Prikazivanje filmova
• Umjetničko i literarno
stvaralaštvo i
reprodukcijsko izvođenje
• Djelatnost objekata za
kulturne priredbe
• Ostvarivanje i promicanje
multikulture, nacionalnih i
interkulturnih vrijednosti
• Organiziranje programa
vlastite produkcije u
suradnji s drugim
ustanovama
• Galerijsko izložbena
djelatnost
• Organiziranje i promicanje
svih oblika kulturnoumjetničkog stvaralaštva
• Organiziranje tečajeva
učenja sviranja glazbenih
instrumenata, te stjecanja
posebnih znanja i vještina
Osim djelatnosti utvrđenih u stavku 1.
ovoga članka, Ustanova može obavljati i
druge djelatnosti koje služe obavljanju
djelatnosti upisane u sudski registar ako se
one u manjem opsegu ili uobičajeno
obavljaju uz djelatnost iz stavka 1.. ovoga
članka.

_________________ Broj 4

U ostvarivanju programa KRC Bilje je
dužan stvoriti primjerene uvjete za izvedbu
navedenih i drugih sličnih programa.
Radno vrijeme KRC Bilje uskladit će se s
potrebama i mogućnostima rada tijela.
Članak 6.
Članak 6. mijenja se i glasi:
Tijela KRC Bilje su Upravno vijeće i
ravnatelj.
Članak 7.
Iza članka 6. dodaje se članak 6.a i glasi:
„Upravno vijeće upravlja KRC Bilje.
Upravno vijeće ima predsjednika i dva
člana.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća
imenuje i razrješava Općinski načelnik
Općine Bilje. Predsjednik i članovi
Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od
četiri godine i mogu biti ponovno
imenovani, a mandat članova teče od dana
konstituiranja Upravnog vijeća. Postupak
imenovanja
i
razrješenja
članova
Upravnog vijeća propisuje se Statutom
KRC Bilje u skladu s odredbama Zakona.
„
Članak 8.
Iza članka 6.a dodaje se članak 6.b i glasi:
Upravno vijeće KRC Bilje donosi
programe rada i razvoja ustanove, nadzire
njihovo
izvršavanje,
odluĉuje
o
financijskom planu i godišnjem obraĉunu,
predlaţe osnivaĉu promjenu djelatnosti,
daje osnivaĉu i ravnatelju ustanove
prijedloge i mišljenja o pojedinim
pitanjima te donosi odluke i obavlja druge
poslove određene zakonom, aktom o
osnivanju i statutom ustanove.
Članak 9.
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Članak 7. mijenja se i glasi:
Voditelj KRC Bilje je ravnatelj. Ravnatelj
se imenuje na temelju javnog natječaja.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja
donosi Općinsko vijeće, najmanje tri
mjeseca prije isteka mandata koji je u
tijeku. Natječaj se objavljuje u dnevnom ili
tjednom tisku. Sadržaj natječaja mora biti
sukladan zakonu i Statutu.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine i ista
osoba može biti ponovno izabrana za
ravnatelja.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog
natječaja. Natječaj provodi Osnivač.
Članak 10.
Članak 8. mijenja se i glasi:
Do izbora ravnatelja, osnivač imenuje
privremenog ravnatelja koji je ovlašten
obaviti sve pripremne radnje i poslove
vezane s osnivanjem i poslovanjem KRC
Bilje kao samostalne ustanove u kulturi, u
roku od 6 ( šest ) mjeseci.
Članak 11.
Članak 9. mijenja se i glasi:
KRC Bilje predstavlja i zastupa ravnatelj.
Ravnatelj obavlja poslove i zadaće
predviđene Zakonom o ustanovama,
drugim propisima, ovom Odlukom i
Statutom.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada
KRC Bilje i stručni rad.
Ravnatelj KRC Bilje ima sva ovlaštenja u
pravnom prometu u okviru djelatnosti
upisane u sudski registar.Ravnatelj je
ovlašten u ime i za račun KRC Bilje
samostalno sklapati ugovore u pravnom
prometu i raspolagati imovinom KRC Bilje
do vrijednosti 20.000,00 kuna.
Članak 12.
Članak 10. mijenja se i glasi:

_________________ Broj 4

KRC Bilje može imati stručna i
savjetodavna tijela.
Sastav, način rada, djelokrug i postupak
imenovanja stručnih i savjetodavnih tijela
uređuje se Statutom ili odlukom o osnivanju
stručnog ili savjetodavnog tijela.
Članak 13.
Članak 11. mijenja se i glasi:
U stručnim i savjetodavnim tijelima KRC
Bilje radit će stručni djelatnici koji mogu
biti
volonteri, honorarni suradnici i
zaposlenici KRC Bilje.
Članak 14.
Iza članka 11 dodaje se članak 11.a i glasi:
Statutom KRC Bilje utvrđuju se osobito
ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela,
način raspolaganja sredstvima, način
ostvarivanja javnosti rada te druga pitanja
od važnosti za obavljanje djelatnosti i
poslovanja KRC Bilje.

Članak 15
Iza članka 11.a dodaje se članak 11.b i
glasi:
Poslove KRC Bilje obavljaju stručni i drugi
djelatnici.
Radna mjesta, broj izvršitelja za obavljanje
stručnih, administrativno – tehničkih i
drugih poslova, te uvjeti za zasnivanje
radnog odnosa radnika utvrđuju se općim
aktom KRC Bilje.
Na uvjete za zasnivanje i prestanak radnog
odnosa radnika te njihov pravni položaj
primjenjuju se odredbe općih propisa o
radu, te općih akata donesenih na temelju
Zakona i Statuta.
Plaće radnika Agencije utvrđuju se općim
aktom KRC Bilje u skladu sa zakonom i
osigurana su u Proračunu Općine Bilje
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.

Članak 16.
U članku 12. naziv „Kulturni centar“
zamjenjuje se nazivom „KRC Bilje“, tako
da se članak 12. mijenja i glasi:
Prostor i opremu za ostvarivanje i
provedbu programa KRC Bilje osigurava
Osnivač.
Prostor KRC-u Bilje se ustupa na
korištenje bez naknade a za ostvarenje
programa rada.
Članak 17.
U članku 14. naziv „Kulturni centar“
zamjenjuje se nazivom „KRC Bilje“, tako
da se članak 14. mijenja i glasi:
Ako KRC Bilje u obavljanju svojih
djelatnosti ostvari dobit, tada će se dobit
upotrijebiti isključivo za obavljanje i
razvoj djelatnosti KRC-a Bilje, sukladno
ovim Aktom i Statutom KRC Bilje.
Članak 18.
U članku 15. naziv „Kulturni centar“
zamjenjuje se nazivom „KRC Bilje“, tako
da se članak 15. mijenja i glasi:
Za obvezu u pravnom prometu KRC Bilje
odgovara svojom imovinom.
Osnivač za obveze KRC-a Bilje odgovara
solidarno i neograničeno.
Članak 19.
Članak 16. mijenja se i glasi:
Ravnatelj KRC Bilje ne može bez
suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili
otuđiti nekretninu bez obzira na vrijednost,
te steći, opteretiti ili otuđiti drugu imovinu
čija vrijednost prelazi 20.000,00 kn.

_________________ Broj 4

Upravno vijeće KRC Bilje ne može bez
suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili
otuđiti nekretninu bez obzira na vrijednost,
te steći, opteretiti ili otuđiti drugu imovinu
čija vrijednost prelazi 50.000,00 kn
KRC Bilje ne može bez suglasnosti
Osnivača otuđiti nekretninu bez obzira na
njezinu vrijednost.
Članak 20.
Članak 17. mijenja i glasi:
KRC Bilje osniva se na nedređeno vrijeme.
Osnivač se obvezuje KRC Bilje pružati
stručnu pomoć, a KRC Bilje je dužno
obavljati djelatnosti zbog kojeg je osnovano
te najmanje jednom godišnje podnijeti
osnivaču izvješće o radu.
KRC Bilje počinje s radom nakon stjecanja
uvjeta za osnivanje i početak rada te
upisom u sudski registar nadležnog
Trgovačkog suda.
KRC Bilje može prestati s radom pod
uvjetima i na način utvrđen Zakonom.
Članak 21.
Članak 18. mijenja se i glasi:
Statut KRC Bilje donosi Upravno vijeće
KRC Bilje.
GLAVA II
STATUT
Članak 22.
(1)Upravno vijeće
priprema Statut u
skladu sa Zakonom, podzakonskim
propisima i ovom Odlukom.
(2)Članove Upravnog vijeća imenuje i
razriješava Općinski načelnik Općine Bilje.
GLAVA III
SUGLASNOST
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Članak 23.
(1)Daje se suglasnost na Statut iz članka
22. stavka 1.
(2)Upravno vijeće je dužno Statut zajedno
sa ovom suglasnosti uputiti na suglasnost
nadležnom javnopravnom tijelu.
Članak 24.
Upravno vijeće, o dobivenoj suglasnosti na
Statut, izvjestiti će
Općinsko vijeće
Općine Bilje na prvoj slijedećoj sjednici.
GLAVA IV
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.

_________________ Broj 4

I.
Općina Bilje provest će otvoreni postupak
javne nabave za predmet nabave izrada
multimedijalnih sadržaja.
Procijenjena vrijednost nabave utvrditi će
se na dan objave prema tečaju InforEuro.
II.
Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u
svojstvu naručitelja, provede sve
pripremne postupke i propisane postupke
javne nabave sukladno Zakonu o javnoj
nabavi (NN 120/2016), sklopi ugovore o
javnoj nabavi te izvrši isplate sukladno
potpisanim ugovorima o javnoj nabavi.

Ova odluka stupa na snagu prvog
slijedećeg dana od dana objave u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.

III.
Sredstava će se osigurati Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Bilje za
2019. godinu i projekcijama za 2020. i
2021. godinu.

Klasa: 024-04/19-04/1
Urbroj:2100/02-01-19-2
Bilje, 27. lipnja 2019. godine

IV.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************

KLASA: 406-01/19-01/8
URBROJ: 2100/02-01-19-1
Bilje, 27.lipnja.2019. godine

66.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************

Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, 5/13., 3/14, 2/18 i 3/18- pročišćen
tekst), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 17. sjednici od 27. lipnja.
2019.godine donijelo je

ODLUKU
o provođenju otvorenog postupka javne
nabave za predmet nabave izrada
multimedijalnih sadržaja

67.
Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, 5/13., 3/14, 2/18 i 3/18- pročišćen
tekst), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 17. sjednici od 27. lipnja
2019.godine donijelo je
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ODLUKU
o provođenju otvorenog postupka javne
nabave za predmet nabave opremanje
Multimedijalnog centra

_________________ Broj 4

tekst), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 17. sjednici od 27. lipnja
2019.godine donijelo je

ODLUKU

I.
Općina Bilje provest će otvoreni postupak
javne nabave za predmet nabave
opremanje Multimedijalnog centra.

o provođenju otvorenog postupka javne
nabave za predmet nabave
biciklistička oprema

Procijenjena vrijednost nabave utvrditi će
se na dan objave prema tečaju InforEuro.

I.
Općina Bilje provest će otvoreni postupak
javne nabave za predmet nabave
biciklistička oprema.

II.
Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u
svojstvu naručitelja, provede sve
pripremne postupke i propisane postupke
javne nabave sukladno Zakonu o javnoj
nabavi (NN 120/2016), sklopi ugovore o
javnoj nabavi te izvrši isplate sukladno
potpisanim ugovorima o javnoj nabavi.
III.
Sredstava će se osigurati Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Bilje za
2019. godinu i projekcijama za 2020. i
2021. godinu.
IV.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.
KLASA:406 -01/19-01/7
URBROJ: 2100/02-01-19-1
Bilje, 27. lipnja 2019. godine

Procijenjena vrijednost nabave utvrditi će
se na dan objave prema tečaju InforEuro.
II.
Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u
svojstvu naručitelja, provede sve
pripremne postupke i propisane postupke
javne nabave sukladno Zakonu o javnoj
nabavi (NN 120/2016), sklopi ugovore o
javnoj nabavi te izvrši isplate sukladno
potpisanim ugovorima o javnoj nabavi.
III.
Sredstava će se osigurati Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Bilje za
2019. godinu i projekcijama za 2020. i
2021. godinu.
IV.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************

KLASA: 406-01/19-01/9
URBROJ: 2100/02-01-19-1
Bilje, 27. lipnja 2019. godine

68.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************

Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, 5/13., 3/14, 2/18 i 3/18- pročišćen
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69.

Bilje, 27. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, 5/13., 3/14, 2/18 i 3/18- pročišćen
tekst), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj
17.
sjednici
od
27.lipnja.2019.godine donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
70.

ODLUKU
o provođenju otvorenog postupka javne
nabave za predmet nabave radovi na
adaptaciji
I.
Općina Bilje provest će otvoreni postupak
javne nabave za predmet nabave radovi na
adaptaciji.
Procijenjena vrijednost nabave utvrditi će
se na dan objave prema tečaju InforEuro.
II.
Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u
svojstvu naručitelja, provede sve
pripremne postupke i propisane postupke
javne nabave sukladno Zakonu o javnoj
nabavi (NN 120/2016), sklopi ugovore o
javnoj nabavi te izvrši isplate sukladno
potpisanim ugovorima o javnoj nabavi.
III.
Sredstava će se osigurati Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Bilje za
2019. godinu i projekcijama za 2020. i
2021. godinu.
IV.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.

Na temelju članka 29. točka 8.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“ br. 20/18... 115/18.) te
članka 31. Statuta («Službeni glasnik»
Općine Bilje, broj: 05/13, 3/14, 2/18 i 3/18
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Bilje na 17. sjednici, održanoj
dana 27. lipnja 2019. godine je donijelo

ODLUKU
o prigovoru na Ispravljeni Prijedlog
Programa raspolaganja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske
za Općinu Bilje

Članak 1.
Prijedlog Ispravljenog Programa
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske za
Općinu Bilje bio je izložen na javni uvid
u trajanju od 15 dana, u vremenu od 10 do
24. lipnja 2019.g. u sjedištu Općine Bilje te
na web stranici Općine Bilje
( dalje u tekstu prijedlog Programa) .
Za vrijeme trajanja javnog uvida na
prijedlog Programa zaprimljen je jedan
prigovor i to ;

MATIJE BALOGA – kojim traži da se u
Programu briše odredba kojom su kč.
u tablici T5 prijedloga
Programa
KLASA: 406-01/19-01/10
predviđene za davanje u zakup za
URBROJ: 2100/02-01-19-1
ekološku poljoprivrednu proizvodnju u
***********************************************************************
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površini od 147,1447 ha
i to kč.br. :
1760, 1765, 1769, 1774, 1761 i 1762, k.o.
Bilje, jer se tom odredbom,
na
predmetnim česticama ne
dozvoljava
bavljenje neekološkom poljoprivredmo
proizvodnjom, a time i onemogućeno
poljoprivrednicima koji se ne bave
ekološkom proizvodnjom, da dobiju u
zakup predmetne poljoprivredne površine,
što drži
pogodovanjem odabranoj
skupini poljoprivrednih proizvođača
koji se bave ekološkom proizvodnjom
što nije predviđeno Zakonom o
poljoprivrednom zemljištu.
Članak 2.
Temeljem analize Prigovora, odlučuje se
da je Prigovor ne utemeljen i da se ne
prihvaća.
Obrazloženje: Strateško opredjeljenje
Općine
Bilje
je
povećavanje
poljoprivrednih površina za ekološku
poljoprivrednu proizvodnju, što je i
opredjeljenje Republike Hrvatske, a budući
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“ br. 20/18... 115/18.)
propisana
obveza
jedinica
lokalne
samouprave da odlukama
kojima
odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim
pravima na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu države obvezno osiguravaju
zaštita i unaprjeđenje gospodarskih,
ekoloških i drugih interesa Republike
Hrvatske i njezinih građana, određivanje
površina za ekološku poljoprivrednu
proizvodnju nije u suprotnosti ni sa
jednim zakonom.
Osim navedenog, od ukupno
2.915,3003 hektara, koliko je Programom
određeno za zakup, samo
147,1447
hektara
je temeljem pogodnosti tla,
određeno za ekološku proizvodnju što
čini tek oko 5% površine od ukupne
površine određene za zakup, a uvjeti za
bavljenje ekološkom poljoprivrednom

_________________ Broj 4

proizvodnjom
su
isti
za
sve
poljoprivrednike, tako da ovom odredbom
niti jedan poljoprivrednik nije unaprijed ,
niti privilegiran, niti stavljen u nepovoljan
položaj.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Bilje.

Klasa: 320-02/18-01/1
Ur.broj: 2100/02-01-19-40
Bilje, 27.lipnja.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević ,v.r.
**********************************
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AKTI NAČELNIKA
**********************************

_________________ Broj 4

.

9.
Temeljem članka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10.),
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za republiku
Hrvatsku u 2019. godini („Narodne novine“, broj: 35/19.) i članka 51. Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje broj: 05/13.,03/14., 02/18. i 03/18.-pročišćeni tekst) dana 23.
travnja 2019. godine Općinski načelnik Općine Bilje donosi

PLAN
aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara
na području Općine Bilje u 2019. godini
1. VATROGASNE POSTROJBE
Na području Općine nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi već djeluju četiri
dobrovoljna vatrogasna društva u sklopu Vatrogasne zajednice Općine Bilje (DVD Bilje,
DVD Kopačevo, DVD Vardarac i DVD Lug, koji nije operativan). Prema Procjeni
ugroženosti od požara za područje Općine Bilje u slučaju velikog požara DVD Bilje je
središnje vatrogasno društvo, koje uz ostala tri dobrovoljna vatrogasna društva operativno
pokriva područje Općine Bilje. Postojećom organizacijom sva društva se oslanjaju na
Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (DUZS), Područni ured Osijek. Na razini Osječkobaranjske županije ustrojena vatrogasna zajednica i profesionalna vatrogasna postrojba u
Osijeku.
Za potrebe rada središnjeg DVD-a koristi se vatrogasni dom koji se nalazi u Bilju,
Hrvatskih branitelja 5, ukupne površine od 540 m2. Zgrada posjeduje i odvojenu zatvorenu
nadstrešnicu. na vatrogasnom domu postavljena je električna sirena za uzbunjivanje
vatrogasaca i instalirana fiksna telefonska veza i radio veza.

2. ZAPRIMANJE DOJAVA I UZBUNJIVANJE
Postojećom organizacijom sva društva sa područja Općine Bilje oslanjaju se na
Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, tako da sve dojave o požarima i drugim događajima
na telefon 112, a potom dežurni dispečer uzbunjuje zapovjednika središnje postrojbe Općine
Bilje (DVD Bilje).
Pozivi na telefonski broj 193 idu na javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu Osijek,
a potom dežurni operater uzbunjuje zapovjednika središnje postrojbe Općine Bilje.

3. VATROGASNE INTERVENCIJE I ZAPOVIJEDANJE
***********************************************************************
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Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće
ili druge opasne situacije zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva
započela s intervencijom.
Kada na mjesto događaja prva izađe vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog
društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne
vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim
sredstvima i snagama nije u mogućnosti obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje
nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
Kada događaj prelazi granice područja Općine Bilje, zapovijedanje vatrogasnom
intervencijom preuzima Županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik.
Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom
intervencijom na teritoriju RH ili odrediti zamjenika ili pomoćnika, sukladno svojoj prosudbi
o učinkovitosti takvog određenja.
Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u aktivnostima gašenja velikih požara
otvorenog prostora sukladno članku 8. Plana intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na teritoriji Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 25/01.) ustrojeno je
Vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog dijela Republike Hrvatske i županijsko vatrogasno
zapovjedništvo.
Temeljem članka 37. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01.,
36/02., 96/03., 39/04., 174/04., 38/09. i 80/10.) u slučaju nastanka događaja koji nije poprimio
obilježje prirodne nepogode, a koji zahtjeva angažiranje većeg broja osoba i opreme načelnik
Općine na zahtjev vatrogasnog zapovjednika može narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba
starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji spašavanja ljudi i
imovine ugroženih nastalim događajem, te narediti da se stavi na raspolaganje alat,
prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije.

4. REDOSLIJED UKLJUČIVANJA
Redoslijed uključivanja članova vatrogasne postrojbe, ujedno i redoslijed stavljanja u
pripravnost napravljen je unaprijed i tim redoslijedom se pozivaju na događaj sukladno svom
ustrojstvu.
Uključivanje drugih vatrogasnih postrojbi određivat će se prema trenutnim potrebama
na terenu u suradnji sa drugim zapovjednicima na zahtjev županijskog vatrogasnog
zapovjednika.

5. UOČAVANJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA
Požare na otvorenom najčešće uočavaju i dojavljuju građani putem telefona.
Provjere istinitosti se utvrđuju očitavanjem telefonskog poziva ili pozivanjem na isti
telefonski broj samog dojavljivača. Ponekad na udaljenim lokacijama nije moguće provjeriti
istinitost poziva pa se šalju vatrogasne ophodnje na provjeru ili eventualno gašenje.
Općina u suradnji sa svojim DVD-ima treba organizirati cjelodnevno dežurstvo.
Motrilačka mjesta i ophodnje organizira središnje vatrogasno društvo DVD Bilje.
***********************************************************************
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6. RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI I ZAPOVJEDNA MJESTA
Razmještaj članova vatrogasne postrojbe uređen je Planom zaštite od požara Općine
Bilje.
Općina Bilje je odredila lokacije i prostore radi uspostave zapovjednih mjesta kod
zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara otvorenog prostora.
Ta su mjesta određena u grafičkom prilogu Plana zaštite od požara Općine Bilje.

7. LOGISTIKA
a) Opskrba hranom i pićem
Požari nastaju bez reda i najave. Vatrogasne postrojbe se moraju prilagođavati i
djelovati što brže i bolje. Zbog toga svaka vatrogasna postrojba mora imati u rezervi suhi
obrok. Kada intervencija potraje dulje od dva ili više dana, zadužena osoba u Općine Bilje
treba žurno organizirati opskrbu vatrogasaca hranom i pićem.
b) Smještaj
Kada se u intervenciju uključuju druge vatrogasne postrojbe i kada nije moguće
izvršiti smjenu u nekoliko sati, Općina Bilje i Vatrogasna zajednica Općine Bilje dužni su
osigurati prikladan smještaj za odmor vatrogasaca, u suradnji sa Stožerom civilne Osječkobaranjske županije.
c) Opskrba gorivom vatrogasne tehnike
Kada intervencija u prostoru traje više sati dolazi do potrebe za pojedinačnim
dopunjivanjem gorivom. Postrojbe moraju imati osigurane pričuve goriva.
Vatrogasna zajednica Općine Bilje mora imati osigurana materijalna sredstva za
opskrbu svojih postrojbi i postrojbi koje eventualno mogu doći u pomoć.

d) Hitne intervencije i popravci vatrogasnih vozila
Vatrogasna zajednica Općine Bilje ima razrađen način popravaka i servisiranja
vatrogasnih vozila na svom području, na način da se mogu izvršiti popravci i za subjekte koji
se uključuju izvana.
e)

Opskrba vodom

Opskrba vodom za gašenje ne predstavlja problem zbog bogatih izvorišta vode,
crpilišta i bunara.
1. Stara Drava, južno od naselja Bilje, stajaća voda površine 500 ha, dubina 4,0 m,
2. Kozjački kanal, cesta Podunavlje – Dvorac, vode ima tijekom cijele godine, a količina
vode ovisi o padalinama,
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3. Vemeljski Dunavac, ustava Zlatna greda, ustava Tikveš, vode ima tijekom cijele godine,
količina vode ovisi o padalinama,
4. Jezero Sakadaš, pristanište Parka prirode Kopački rit,vode ima tijekom cijele godine, a
količina
vode
ovisi
o
padalinama
Vodoopskrba stanovnika i ostalih korisnika vode na prostoru Općine Bilje riješeno je
iz javnog vodoopskrbnog sustava kojim upravlja Vodoopskrba d.o.o. Darda.
U slučaju potrebe za zatvaranjem dovoda vode, odnosno povećanjem pritiska i
količine vode u hidrantskoj mreži za gašenje požara, Vodoopskrba d.o.o. Darda, Svetog Ivana
Krstitelja 101 se uključuje u akciju gašenja sa svojom dežurnom ekipom.
Tablica 1.
Vodoopskrba d.o.o. Darda, Svetog Ivana Krstitelja 101

tel. 031/740-202

Dežurni telefon

tel. 031/743-125

f)

Sustav vatrogasnih radio veze

Na području Općine Bilje dojave o požarima na telefon 193 javljaju se na JPVP
Osijek, a potom dežurni operater uzbunjuje zapovjednika središnje vatrogasne postrojbe
DVD-a Bilje.
Na području Općine Bilje sve dojave o eksplozijama, prometnim nezgodama i drugim
događajima javljaju se na telefon 112. Po potrebi u slučaju dojave požara prosljeđuje se
obavijest zapovjedniku središnjeg vatrogasne postrojbe.
Na području Općine Bilje za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje vatrogasnih
intervencija postoji telefonska veza. U svim naseljima Općine Bilje provedena je telefonska
mreže, koja se može koristiti u tu svrhu. Intenziviran je razvoj i izgradnja mreže baznih
postaja mobilne telefonije, tako da je područje Općine Bilje pokriveno signalom GSM.
Na području Općine Bilje nema sustava radio veza.
g) Minsko eksplozivne opasnosti
Na svaki požar na otvorenom prostoru, na crti ratnih razdvajanja i gdje se inače
sumnja na mogućnost postojanja zaostalih minsko eksplozivnih sredstava obvezno preko
operativnog dežurstva MUP-a PU Osijek, pozvati pirotehničara ili HCR za više ugroženo
područje. Prisustvo stručne osobe može pomoći razbijanju nekih predrasuda i dilema koje se
objektivno javljaju u opasnim situacijama.
Planovi, zemljovidi i popisi stanja nalaze se u prostorijama Općine Bilje za dio
područja ugroženog minsko eksplozivnim sredstvima.
h) Hitna medicinska pomoć
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Dobrovoljne vatrogasne postrojbe imaju medicinski komplet za samopomoć kod
mogućih povreda na intervencijama. Postrojbe imaju svoj djelokrug djelovanja, popis mjesta
hitne pomoći i ambulanata u Bilju i u Lugu.
Ako događaj poprima veće razmjere ili je na mjestu gdje postoji povećana opasnost za
moguće povrede kako vatrogasaca tako i stanovništva, dobrovoljna vatrogasna postrojba treba
angažirati hitnu medicinsku pomoć.
U slučaju da u požaru ima ozlijeđenih osoba ili ako se zbog veličine požara očekuju
ozljede gasitelja ili drugih osoba, u akciju se uključuje ekipa Hitne medicinske pomoći, koju
sačinjava jedan liječnik, medicinski tehničar i vozač sa vozilom prve pomoći.
Tablica 2.

i)

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE

112

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

194

Elektro distribucijska mreža

Kod gašenja požara, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru, može doći do
kontakta najčešćeg sredstva za gašenje, vode i napona električne energije. Pošto je voda vodič
električne energije i kod tog kontakta može doći do neželjenih situacija.
Da bi se to izbjeglo pozivanje dispečera Hrvatskog operatera prijenosnog sustava
d.o.o. Zagreb, Prijenosnog područja Osijek i HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o.
Zagreb, DP ELEKTRA, obavit će se na zahtjev zapovjednika na vatrogasnoj intervenciji, na
dežurstvo koje traje od 0.00 do 24.00 sata na telefon 031/244-888 za događanje na
trafostanicama i dalekovodima reda napona 110 kV do 400 kV i na telefon 031/790-800 za
događaje na TS 35/10 kv Kneževi Vinogradi, TS 10/0,4 kV dalekovodima 35 kV, 10 kV i
niskonaponskoj mreži.
U slučaju požara ili nekog drugog događanja na magistralnim ili distributivnim
plinovodima, odnosno u slučaju potrebe za zatvaranje dotoka plina, pozvat će se dežurni
zaposlenici distributera prirodnog plina na dežurstvo koje traje od 0.00 do 24.00 sati na
telefone broj: 031/700-283; 091/5787-123.
Tablica 3.
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Prijenosno područje Osijek
Ulica cara Hadrijana 3, Osijek
- za događaje na trafostanicama i dalekovodima reda napona
110 kV do 400 kV

tel. 031/244-888 (centrala)
tel. 031/213-124
tel. 031/244-119
mob. 098/982-4032
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Mrežni centar Osijek
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb
DP Elektroslavonija Osijek, Đetalište kar, F. Šepera 1a,
Osijek
Pogon Beli Manastir, Kralja Zvonimira 59
- za događaje na TS 35/10 kV Kneževi Vinogradi, TS
10/0,4 kV dalekovodima 35 kV, 10 kV i niskonaponskoj
mreži.

tel. 031/501-139
tel. 031/790-800
(centrala)

tel. 031/702-518
Dispečersko upravljački centar u Belom Manastiru
Dežurnog dispečera ili dežurnog radnika upoznati sa zahtjevima o potrebi njegovog
uključivanja u akciju, na način da se izvrši iskapčanje dovoda električne energije ili
prekidanje dotoka prirodnog plina do građevine ili lokacije na kojoj se vrši vatrogasna
intervencija.
Tablica 4.
HEP-PLIN d.o.o.
Pogon Osijek, Osijek, Ul. Cara Hadrijana 7
Pogonski ured Beli Manastir, Republike 14
- za događaje na distributivnim plinovodima
Odgovorna osoba: Davor Horvat

tel. 031/700-283

Dežurni plinomonter

tel. 031/213-125

j)

tel. 031/700-283
mob. 091/5787-123

Šume

U slučaju nastajanja šumskih požara ili požara na otvorenom prostoru u blizini šume u
akciju gašenja uključuju se Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Osijek,
Šumarije Darda i Šumarija Tikveš s interventnom ekipom za gašenje i izradu prosjeka jačine
10 do 15 radnika.
Tablica 5.
HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb
Uprava šuma Podružnica Osijek
Šumarija Darda, Sv. Ivana Krstitelja 116, Darda
HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb
Uprava šuma Podružnica Osijek
Šumarija Tikveš, Šandora Petefija 2, Bilje

tel. 031/740-106

tel. 031/750-082 , 031/750083
031/750-182,
031/750282
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U slučaju potrebe izrade protupožarnih prosjeka i zapreka, potrebne strojeve i vozila s
vozačima osigurat će slijedeće pravne osobe:
Tablica 6.
KOMUNALNO-BILJE d.o.o., Bilje, K. Zvonimira 1b

tel. 031/750-427

k) Poljoprivredne površine
U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama u akciju gašenja požara
uključuju se sa svojom interventnom ekipom za gašenje s potrebnom mehanizacijom za
zaoravanje brazda između tabli, traktorima i cesternama s vodom za gašenje, čeličnim
metlanicama i dr.
Tablica 7.
BELJE d.d. PC Ratarstvo PJ Brestovac-Karanac, Grabovac
l)

tel. 031/755-022

Meteorologija

Svaki dan dolazi prognoza vremena i indeks opasnosti od požara u ŽC 112 Osijek,
gdje se može dobiti i dodatna prognoza.
m) Ceste
Poduzeće „Cesting“ Osijek ima stalno dežurstvo te odrađuje sve poslove za
održavanje županijskih cestovnih pravaca. U slučaju postavljanja prometnih znakova,
uklanjanju prepreka i drugih situacija na spomenutim cestama za kontakt koristiti službu
nadcestarija Beli Manastir.
n) Suradnja sa medijima
Županijski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik na požarištu, član zapovjedništva ili
pomoćnik za odnose s javnošću trebaju surađivati sa predstavnicima sredstava priopćavanja i
to da daju informacije o:
- vremenu nastanka i lokaliziranju požara,
- približnoj veličini i lokaciji izgorjele površine,
- angažiranim snagama, tehnici i tijeku intervencija,
- vrsti izgorjelog pokrova i
- postupcima korisnim za pučanstvo ugroženo požarom.

8. PRAVNA OSNOVA
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Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su Zakonom o zaštiti od požara („Narodne
novine“ broj: 92/10.) i Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 106/99., 177/01.,
36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.), te podzakonskim aktima. Sve radnje i
postupci koje reguliraju zaštitu od požara i vatrogastvo u RH, a koje nisu navedene u ovom
planu regulirani su spomenutim zakonima.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bilje.

KLASA: 214-01/17-01/1
URBROJ: 2100/02-02-19-28
Bilje, 23. travanj 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.
***************************************************************************
10.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini („Narodne novine“ broj: 35/19.) i članka 51.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/13., 03/14., 02/18. i 03/18.pročišćeni tekst)), Općinski načelnik Općine Bilje donosi

PLAN
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 15. lipnja 2019. godine do
završetka žetvene sezone.
Članak 2.
Građevine, dijelovi građevina, šumske 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.
***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

237

«Službeni glasnik»

_________________ Broj 4

Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode DVD Bilje kao
nositelj, DVD Vardarac i DVD Kopačevo 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“.
Članak 4.
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.
Dežurstvo u vatrogasnom domu DVD-a Bilje pokriveno je 24 sata u periodu aktivnosti
na žetvenim poljima.
Motrilačko-dojavne ophodnje na prostorima Općine Bilje pokrivat će se sa po dva
vatrogasca na m/v u vremenskom periodu od 07,00 do 23,00 sata u dvije smjene po osam
satu.
Članak 5.
Način uporabe vozila DVD-a i aktivnost vatrogasaca u ophodnji moraju zadovoljiti to
da operativni vatrogasci budu opremljeni za intervenciju početnog gašenja požara te biti
opremljeni sa sustavima veze.
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 zapovjednika 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 nadležne službe.
Članak 7.
Nadzor nad provedbom Plana vršit će članovi Stožera civilne zaštite Općine Bilje,
inspektori MUP-a te zapovjednik VZ Općine Bilje.
Članak 8.
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Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Općine
Bilje za 2019. godinu.
Članak 9.
Ovaj Plan bit će objavljen u „Službenom glasniku“Općine Bilje.

KLASA: 214-01/17-01/1
URBROJ: 2100/02-02-19-29
Bilje, 02. svibanj 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.
***************************************************************************
11.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15.),
Pravilnika o provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“
broj: 49/16.), te članka 34. Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/13.,
03/14., 02/08. i 03/08.-pročišćeni tekst)) Općinski načelnik Općine Bilje donosi

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE
na području Općine Bilje za 2020. godinu
I
Ovim Planom vježbi civilne zaštite na području Općine Bilje za 2020. godinu u
provođenju združene vježbe operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od značaja za
sustav civilne zaštite.
II
NAZIV VJEŽBE
TEMA

TIP VJEŽBE
NOSITELJ
LOKACIJA
SREDSTVA ZA PROVEDBU
SUDIONICI

ZIMA 2020.
Zimska služba, osiguravanje prohodnosti na
nerazvrstanim cestama u naselju Bilje uslijed
snježnog nanosa i leda
Praktična, simulacijska i komunikacijska
Općina Bilje
Naselje Bilje
5.000,00 kuna
Stožer Civilne zaštite, općinsko komunalno
poduzeće „Komunalno-Bilje“, VZO Bilje (DVD
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Bilje), povjerenici CZ, djelatnici Doma
zdravlja, ambulanta Bilje, Policijska postaja B.
Manastir
Izrađuje radna skupina koju imenuje načelnik
Općine Bilje
Uvježbavanje i koordinacije sudionika vježbe,
obučenost i spremnost operativnih snaga
Po dogovoru sa Područnim uredom CZ Osijek

ELABORAT VJEŽBE
CILJ VJEŽBE
VRIJEME ODRŽAVANJA
III

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
Općine Bilje.

KLASA: 810-01/17-01/1
URBROJ: 2100/02-02-19-29
Bilje, 19. lipanj 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.
*********************************************************************************

12.
Temeljem članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10.),
vezano za Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2019. godini („Narodne novine“ broj: 35/19.) i temeljem članka 51.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj: 05/13., 03/14., 02/18. i 03/08.-pročišćeni tekst),
načelnik Općine Bilje dana 15. travnja 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK
I
Donosi se Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za području Općine Bilje u 2019. godini.
II
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za područje Općine Bilje u 2019. 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.
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KLASA: 214-01/17-01/1
URBROJ: 2100/02-02-19-27
Bilje, 15. travanj 2019. god.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.
**********************
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