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52.
53.
Temeljem točke 4. članka 27.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“, broj 39/13.) i članka
34. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj 5/13.)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj
5.sjednici održanoj dana 02. prosinca
2013.g.donijelo je

ODLUKU
o određivanju predstavnika Općine Bilje u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvstke
I.
Za
predstavnika Općine Bilje u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvstke određuje se dr.sc.Ivan
Plaščak
II.
Ovo odluka se dostavlja Agenciji za
poljoprivredno zemljište, a biti će
objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
Bilje.

Temeljem točke članka 43. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine, broj 39/13.) i članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje , broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 5. sjednici održanoj dana
02. prosinca 2013.g. donijelo je

ODLUKU
o određivanju predstavnika Općine Bilje u
Povjerenstvu za procjenu troškova
stavljanja u funkciju poljoprivredne
proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje
nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje
ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i
vrijednost drvne mase
I.
Za predstavnika Općine Bilje u
Povjerenstvu za procjenu troškova
stavljanja u funkciju poljoprivredne
proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje
nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje
ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i
vrijednost drvne mase određuje se
ŽIVKO RUDIĆ, dipl.ing.

II.
Klasa:320-02/13-01/1
Urbroj:2100/02-13- 74
Bilje, 02. prosinca 2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************

Ovo odluka se dostavlja Agenciji za
poljoprivredno zemljište, a biti će
objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
Bilje.

Klasa:320-02/13-01/1
Urbroj:2100/02-13- 75
Bilje, 02. prosinca 2013.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************
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54.
Temeljem točke 4. članka 27.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“, broj 39/13.) i članka
34. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj 5/13.)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 5.
sjednici održanoj dana 02. prosinca 2013.g.
donijelo je
ODLUKU
o određivanju predstavnika Općine Bilje u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske za ribnjake

5/13) na svojoj 5. sjednici održanoj dana
02. prosinca 2013.g. donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog
Statuta Dječjeg vrtića Grlica
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statuta Dječjeg vrtića Grlica od 17.
listopada 2013.g.
Članak 2.

I.
Za člana Povjerenstava za dodjelu zakupa
na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske za ribnjake određuje
se BORIS ŽUPAN,dipl.ing.

II.
Ovo odluka se dostavlja Agenciji za
poljoprivredno zemljište, a biti će
objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
Bilje.
Klasa:320-02/13-01/1
Urbroj:2100/02-13- 76
Bilje, 02. prosinca 2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************
55.
Na temelju članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine „ broj: 10/97, 107/07,
94/13.) i članka 34. Statuta Općine Bilje
(“Službeni glasnik” Općine Bilje, broj

Akt iz članka 1. sastavni je dio ovog
Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljen u
“Službenom glasniku” Općine Bilje.

Klasa:601-01/13-01/2
Urbroj:2100/02-13-5
Bilje, 02. prosinca 2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************
56.
Na temelju članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine „ broj: 10/97, 107/07,
94/13.) i članka 34. Statuta Općine Bilje
(“Službeni glasnik” Općine Bilje, broj
5/13) na svojoj 5. sjednici održanoj dana
02. prosinca 2013.g. donosi
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ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Grlica
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i
načinu rada Dječjeg vrtića Grlica od 17.
listopada 2013.g.
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prometu na području Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ br. 04/13) te na osnovi
rezultata provedenog postupka pregleda i
ocjene pristiglih ponuda Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 5. sjednici održanoj
dana 02. prosinca 2013.g. donosi
ODLUKU O PONIŠTENJU
postupka davanja koncesije za komunalnu
djelatnost prijevoza putnika u javnom
prometu na području Općine Bilje (K 1/13)

I.

Poništava
se
postupak
davanja
koncesije
za
komunalnu
djelatnost
prijevoza putnika u javnom
prometu na području Općine
Bilje koji se vodi pod
evidencijskim brojem K
1/13.

II.

Ova Odluka dostaviti će se
bez odgode, zajedno sa
Zapisnikom o pregledu i
ocjeni
ponuda,
svim
ponuditeljima na dokaziv
način.

III.

Ova Odluka objaviti će se u
Službenom glasniku Općine
Bilje i na Elektroničkom
oglasniku javne nabave na
standardnom obrascu.

IV.

Novi postupak davanja
koncesije za komunalnu
djelatnost prijevoza putnika
u javnom prometu na
području Općine Bilje ne
smije se pokrenuti prije
izvršnosti ove Odluke.

Članak 2.
Akt iz članka
Zaključka.

1. sastavni je dio ovog

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljen u
“Službenom glasniku” Općine Bilje.
Klasa:601-01/13-01/2
Urbroj:2100/02-13-6
Bilje, 02. prosinca 2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************
57.
Temeljem članka 28. Zakona o
koncesijama („Narodne novine“ br.
143/12), članka 34. Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ br. 5/13) i čl. 14. st. 2.
Odluke o komunalnim djelatnostima koje
će se na području Općine Bilje obavljati
davanjem koncesije („Službeni glasnik“ br.
04/13), a vezano uz članak 3. Odluke o
potrebi dodjele koncesije za komunalnu
djelatnost prijevoza putnika u javnom

- Obrazloženje Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 3. sjednici održanoj dana 15. srpnja
2013.g. donijelo je Odlukom o potrebi
dodjele koncesije za komunalnu djelatnost
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prijevoza putnika u javnom prometu na
području Općine Bilje KLASA: 36302/13-01//1 URBROJ: 2100/02-13-4 (Sl.
gl. 4/13) kojom je proglasilo komunalnu
djelatnost prijevoza putnika u javnom
prometu na području Općine Bilje
djelatnošću od javnog interesa i propisalo
da će se ista obavljati davanjem u
koncesiju. Čl. 3. iste Odluke propisano je
da će se na postupak davanja koncesije
primjenjivati Odluka o komunalnim
djelatnostima koje će se na području
Općine Bilje obavljati davanjem koncesije
(Sl.gl. 4/13).
Temeljem čl. 4. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje će se na
području Općine Bilje obavljati davanjem
koncesije (Sl.gl. 4/13) a vezano uz članak
3. Odluke o potrebi dodjele koncesije za
komunalnu djelatnost prijevoza putnika u
javnom prometu na području Općine Bilje
(Sl. gl. 4/13) načelnik Općine Bilje donio
je dana 06. kolovoza 2013.g. Rješenje o
imenovanju
STRUČNOG
POVJERENSTVA
ZA
KONCESIJU
komunalne djelatnosti prijevoza putnika u
javnom prometu na području Općine Bilje
KLASA:340-05/13-01/1,
URBROJ:2100/02-13-1.
Procijenjena vrijednost koncesije
je 1.040.000,00 kuna bez PDV-a.
Danom
slanja
na
objavu
Obavijesti o namjeri davanja koncesije, 08.
kolovoza 2013.g., broj objave 2013/S 01K0069799, Općina Bilje započela je
postupak davanja koncesije za komunalnu
djelatnost prijevoza putnika u javnom
prometu na području Općine Bilje pod
evidencijskim brojem K 1/13.
U postupku javnog otvaranja
ponuda koje je započelo istekom roka za
dostavu ponuda dana 23. rujna 2013.g. u
14:00 sati utvrđeno je da je zaprimljena
jedna (1) ponuda sljedećeg ponuditelja:

_________________ Broj 6
poduzeće d.d.,
Požega,
Industrijska
14,
OIB:34558684527 sa cijenom
ponude 1.200,00 kuna (dalje: APP
d. d. Požega).

1. Autoprometno

Stručno
povjerenstvo
za
koncesiju je u postupku pregleda i ocjene
ponuda Zapisnikom o pregledu i ocjenu
ponuda
KLASA:340-05/13-01/1
URBROJ:2100/02-13-23
od dana 29.
listopada
2013.g.
za
dostavljenu
pravovremenu ponudu utvrdilo da ista nije
valjana iz razloga što je nepravilna i
neprihvatljiva kako slijedi:
a) uvidom u ponudu ponuditelja
APP d. d. Požega utvrđeno je
da u ponudi brojevi stranica
nisu označeni kako je to
propisano Dokumentacijom za
nadmetanje i to odjeljkom V.
Podaci o ponudi točkom 1.
Sadržaj i način izrade jer
stranice
ponude
nisu
numerirane te je sukladno
navedenome
ponuda
ponuditelja nepravilna jer je
izrađena suprotno odredbama
Dokumentacije za nadmetanje,
b) uvidom u jamstvo za ozbiljnost
ponude dostavljeno uz ponudu
ponuditelja APP d. d. Požega
utvrđeno je da isto nije valjano
iz razloga što dostavljeno
jamstvo za ozbiljnost ponude u
obliku bjanko zadužnice na
iznos do 10.000,00 kuna nije
potvrđeno kod javnog bilježnika
sukladno odredbama Ovršnog
zakona i kao takvo ne
predstavlja valjano sredstvo
osiguranja Davatelju koncesije
te je sukladno navedenome
ponuda ponuditelja ocijenjena
neprihvatljivom jer uz ponudu
ponuditelj nije dostavio valjano
jamstvo za ozbiljnost ponude.
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Člankom 24. stavkom 4. Zakona o
koncesijama (NN br. 143/12) propisano je
da će davatelj koncesije nevaljane ponude
odbiti rješenjem te je slijedom toga, a
temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda Načelnik Općine Bilje dana 08.
studenog
2013.g.
donio
Rješenje
KLASA:340-05/13-01/1
URBROJ:2100/02-13-24 kojim je ponuda
ponuditelja Autoprometno poduzeće d.d.
Požega, Industrijska 14 odbijena kao
nevaljana iz ranije navedenih razloga.
Slijedom
navedenoga,
a
temeljem članka 28. st. 2. t. 3. Zakona o
koncesijama (NN br. 143/12) budući da
nakon odbijanja nevaljanih ponuda nije
ostala niti jedna valjana ponuda davatelj
koncesije je obvezan poništiti postupak
davanja koncesije.
Prema članku 28. stavku 5.
Zakona o koncesijama (NN br. 143/12)
davatelj koncesije je dužan savkom
ponuditelju dostaviti bez odgađanja
preporučenom poštom s povratnicom ili na
drugi dokaziv način odluku o poništenju,
zajedno sa preslikom zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda.
Sukladno članku 28. stavku 6.
Zakona o koncesijama (NN br. 143/12)
davatelj koncesije je obvezan odluku o
poništenju objaviti u Elektroničkom
oglasniku
javne
nabave
RH
na
standardnom obrascu.
Člankom 28. stavkom 8. Zakona
o koncesijama (NN br. 143/12) propisano
je da davatelj koncesije može pokrenuti
novi postupak davanja koncesije tek nakon
što odluka o poništenju koncesije postane
izvršna.
Člankom 99. st. 1. Zakona o
javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13), a vezano
uz članak 1. stavak 7. Zakona o
koncesijama (NN 90/11, 83/13) propisano

_________________ Broj 6

je da odluka postaje izvršna protekom roka
mirovanja.
Člankom 101. stavkom 7.
Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)
a vezano uz članak 1. stavak 7. Zakona o
koncesijama (NN 90/11, 83/13) propisano
je da je javni naručitelj ne smije pokrenuti
novi postupak za isti ili sličan predmet
koncesije prije isteka roka mirovanja u
trajanju od 10 (deset) dana sa početkom
roka od prvoga sljedećeg dana nakon
dostave odluke o poništenju.
Sukladno svemu
riješeno je kao u izreci.

navedenom

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se
izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu
postupaka javne nabave u roku od 5 (pet)
dana od dana primitka ove Odluke u
odnosu na postupak pregleda, ocjene i
odabira
ponuda
odnosno
razloge
poništenja. Žalba se izjavljuje u pisanom
obliku i dostavlja neposredno, poštom, kao
i elekroničkim putem ako su za to
ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja
elektroničkih isprava u skladu s propisom
o elektroničkom potpisu. Istodobno sa
dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je
obvezan primjerak žalbe dostaviti i
Naručitelju na dokaziv način.
Klasa: UP/I-340-05/13-01/1
Urbroj: 2100/02-13- 2
Bilje, 02. prosinca 2013. god.

DOSTAVITI:
1. APP d.d., Požega, Industrijska 14
3. Evidencija, ovdje,
4. Pismohrana, ovdje.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************
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Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje («Službeni glasnik» Općine
Bilje, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine
Bilje, na svojoj 5. sjednici održanoj dana
02. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
o sklapanju sudske nagodbe u parničnom
postupku koji se vodi pred Općinskim
sudom u Belom Manastiru pod brojem P1/13
(Jozo Marić)
I.
Općina Bilje sklopiti će sudsku nagodbu sa
Jozom Marićem u parničnom postupku
koji se vodi pred Općinskim sudom u
Belom Manastiru pod brojem P-1/13 na
način da se izvrši zamjena nekretnina i to
tako da Općina Bilje prenosi na Jozu
Marića pravo vlasništva na nekretnini
upisanoj u z. k. ul. br. 983., k.o. Bilje i to
k.č. br. 1140/5., u naravi oranica površine
532 m2, vlasništvo Općine Bilje u 1/1
dijela, koja nekretnina se nalazi unutar
građevinskog područja naselja Bilje, a Jozo
Marić prenosi na Općinu Bilje pravo
vlasništva na nekretnini upisanoj u z. k. ul.
br. 1146., k.o. Bilje i to k.č. br. 1207., u
naravi oranica Demeč površine 11655 m2,
vlasništvo Joze Marića u 1/1 dijela.
Uz zamjenu nekretnina kako je opisano u
stavku 1. ove točke Općina Bilje isplatit će
Jozi Mariću iznos od 65.000,00 kuna.
II.
Nalaže se načelniku Općine Bilje da sklopi
nagodbu pred Općinskim sudom u Belom
Manastiru, izvrši isplatu sukladno točki I.
ove Odluke i izda tabularnu ispravu za
nekretninu iz točke I. ove Odluke.

_________________ Broj 6

Zadužuje se načelnik Općine Bilje da
izvrši sve ostale radnje povezane sa
izvršenjem sklopljene sudske nagodbe.
III.
Tekst sudske nagodbe nalazi se u prilogu
ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
IV.
Ova Odluka objavit će se u Službenom
glasniku Općine Bilje.

KLASA: 711-01/13-01/1
URBROJ: 2100/02-13- 22
Bilje, 02. prosinca 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************
59.
Temeljem članka 35, stavka 1,
točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi (Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne
novine“, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34, stavka
1,
alineje 10. Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik Općine Bilje“ broj
05/13) Općinsko vijeće Općine Bilje na 5.
sjednici održanoj dana 02. prosinca 2013.
godine donijelo je

ODLUKU
o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu
općinske uprave Općine Bilje
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 4.
Članak 1.
Ovom
odlukom
uređuje
se
unutarnje ustrojstvo i djelokrug upravnog
tijela Općinske uprave Općine Bilje
ustrojen kao Jedinstveni upravni odjel
Općine Bilje ( u nastavku: Jedinstveni
upravni odjel), naziv tijela, način
upravljanja te druga pitanja od značaja za
njihov rad.
Članak 2.
Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji
imaju rodno značenje, bez obzira jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu,
odnose se na jednak način na muški ili
ženski rod.
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel ustrojava
se radi obavljanja upravnih, stručnih i
drugih
poslova
iz
samoupravnog
djelokruga Općine te povjerenih mu
poslova državne uprave.
Za obavljanje poslova iz djelokruga
rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje ustrojavaju se slijedeće unutarnje
ustrojstvene jedinice:
1.Odsjek općih i pravnih poslova;
2.Odsjek komunalno gospodarstvo,
gospodarenje prostorom, graditeljstvo i
zaštitu okoliša;
3.Odsjek za proračun, financije,
gospodarstvo i imovinu.
Jedinstveni
upravni
odjel
neposredno izvršava i nadzire provedbu
općih i pojedinačnih akata Općine, zakona
i drugih propisa koji se odnose na
djelokrug rada Općine, rješava u upravnim
stvarima te obavlja i druge poslove u
skladu sa zakonom.

Jedinstveni upravni odjel smješten
je u zgradi sjedišta Općine Bilje.
Na zgradi u kojoj je smještena
Općinska uprava mora biti istaknut naziv i
druga obilježja sukladno zakonu.
Akti upravnog tijela u zaglavlju
moraju sadržavati naziv Republika
Hrvatska, Osječko-baranjska županija,
Općina Bilje, naziv tijela, klasu, urudžbeni
broj, mjesto i datum izrade akta.
Akti se ovjeravaju pečatima koji
odgovara zaglavlju akta.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I
DJELOKRUG RADA
JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
Članak 5.
Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog
upravnog odjela
usklađeno
je
s
djelokrugom poslova i nadležnosti
utvrđenoj zakonom, statutom Općine i
drugim propisima ili općim aktima, a u
funkciji učinkovitog obavljanja poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine.
Jedinstveni upravni odjel obavlja
poslove iz samoupravnog djelokruga
Općine kao jedinice lokalne samouprave,
sukladno Ustavu, zakonu i drugim
propisima, uvažavajući zaštitu ljudskih
prava i osnovnih sloboda, a naročito:
- poslove uređenja naselja i
unapređenja kvalitete stanovanja,
- poslove iz oblasti prostornog
uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o
stanju u prostoru, izrada programa za
unapređenje stanja u prostoru, poslovi na
donošenju prostornog plana uređenja
Općine i provedbe javne rasprave, kao i
donošenje
drugih
prostorno-planskih
dokumenata, predlaganje programa zaštite
okoliša u slučajevima onečišćenja lokalnih
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razmjera, izrada razvojnih programa u
pogledu upravljanja prostorom i zaštite
okoliša te provođenje konkretnih akcija u
tom pogledu, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
- poslove iz oblasti komunalnog
gospodarstva: izrada programa održavanja
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture, upravni postupci u oblasti
komunalnog
gospodarstva,
provedba
komunalnog reda, izrada programa
izgradnje
i
održavanja
komunalne
infrastrukture i drugih objekata kojih je
investitor Općina, pripreme zemljišta za
izgradnju,
upravljanje
grobljima
i
tržnicama,
osiguravanje
obavljanja
komunalnih usluga i održivog razvoja
komunalnih djelatnosti u nadležnosti
Općine, izrada drugih akata iz navedene
oblasti,
- poslove iz oblasti društvenih
djelatnosti: brige i odgoja djece
predškolske dobi osnovnog školstva,
mladeži,
socijalne
skrbi,
primarne
zdravstvene zaštite, kulture, tehničke
kulture i sporta, zaštite potrošača,
poduzimanje aktivnosti na podizanju
standarda ovih potreba, praćenje rada
udruga građana i drugih fizičkih i pravnih
osoba osnovanih radi ostvarivanja interesa
i potreba stanovnika u ovom području,
izrada programa javnih potreba te praćenje
provedbe istih, izrada drugih akata iz
navedenih oblasti,
- poslove iz oblasti gospodarstva;
poticanje
razvoja
gospodarstva,
poduzetništva,
obrta,
turizma,
ugostiteljstva, trgovine i poljoprivrede i
praćenje stanja te poduzimanje aktivnosti
na unapređenju navedenih djelatnosti te
osiguranje povoljnih uvjeta za razvitak
gospodarstva, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
- poslove pripreme akata u
gospodarenju nekretninama u vlasništvu
Općine: raspolaganje, upravljanje i
korištenje nekretnina te imovinskih i
vlasničkih pravima,
uspostavljanje
služnosti, najma stanova, dodjela na

_________________ Broj 6

korištenje i zakup poslovnog prostora,
zemljišta i javnih površina, dodjela
koncesija, prava građenja i povjeravanje
upravljanja pravima i imovinom u
vlasništvu Općine, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
- poslove vođenja financijskog i
materijalnog poslovanja Općine: izrade i
izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna
proračuna, razreza i naplate prihoda koji
pripadaju Općini kao jedinici lokalne
samouprave, obavljanje računovodstvenih
poslova Općine, vođenje knjigovodstvenih
evidencija, vođenje poslova osiguranja
imovine Općine, vođenje platnog prometa
putem računa Općine, kao i druge poslove
vezane za financijsko poslovanje Općine,
izrada drugih akata iz navedene oblasti,
- poslove protupožarne zaštite i
zaštite i spašavanja: priprema akata zaštite
od požara, zaštite i spašavanja, praćenje
stanja u ovim oblastima te poduzimanje
aktivnosti za poboljšanje razine zaštite,
izrada drugih akata iz navedene oblasti,
- poslove mjesne samouprave:
stručne i administrativno-tehničke poslove
za potrebe funkcioniranja i rada mjesne
samouprave, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
- poslove u svezi rada Općinskog
vijeća, i Načelnika: stručni, analitički,
informatički, tehnički, protokolarni i drugi
poslovi za potrebe Općinskog vijeća i
Načelnika i njihovih radnih tijela, poslove
sazivanja sjednica Vijeća i radnih tijela,
izrade nacrta akata, zaključaka, izvješća i
zapisnika, poslove protokola, odnosa s
javnošću,
vjerskim
zajednicama,
nacionalnim
manjinama,
udrugama
građana, međunarodne suradnje, radnopravne i opće poslove, poslove u svezi s
predstavkama i pritužbama građana te
poslove
objave
akata
i
čuvanja
dokumentacije u svezi s radom navedenih
tijela Općine, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
- poslove opće uprave i kadrovske
poslove, obavljanje poslova evidencije iz
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oblasti rada i radnih odnosa, osiguranje
tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog
upravnog odjela, poslove prijemne
kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte,
poslove nabave roba i usluga, izrada drugih
akata iz navedene oblasti,
- poslove osnivanja i praćenje rada
javnih službi, društava i ustanova radi
ostvarivanja gospodarskih, društvenih,
komunalnih, socijalnih i drugih interesa i
potreba stanovništva, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
- poslove promicanja društvenog i
gospodarskog napretaka radi vrednovanja
lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i
prostornih mogućnosti, očuvanja prirodne
baštine,
povijesnog,
kulturnog
i
graditeljskog nasljeđa, izrada drugih akata
iz navedene oblasti,
poslove
na
unapređenju
povijesnog,
umjetničkog,
kulturnog,
jezičnog, etničkog i zavičajnog identiteta
Općine Bilje posebno uvažavajući interese
nacionalnih manjina, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
-ostale poslove i djelokrug rada
lokalne samouprave i kao i poslove
državne uprave prenijete na Općinu Bilje.
izrada drugih akata iz navedene oblasti,

III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA
Članak 6.
Načelnik
usmjerava
rad
Jedinstvenog upravnog odjela.
Radom Jedinstvenog upravnog
odjela neposredno rukovodi pročelnik koji
se imenuje i razrješuje na način propisan
zakonom, a naročito:
1. planira i raspoređuje poslove
na pojedine službenike i
namještenike,
2. daje upute službenicima i
namještenicima za izvršenje
određenog posla,

_________________ Broj 6

3. prati izvršenje poslova, ukazuje
na probleme koji se pojavljuju u
radu,
4. predlaže
načine
izvršenja
pojedinih poslova,
5. brine se o pravodobnom i
zakonitom izvršavanju zadaća i
poslova iz nadležnosti upravnog
tijela sukladno zakonu, drugim
propisima, Statutu i drugim
općim aktima Općine Bilje.
6. obavlja i druge poslove
sukladno propisima i uputama
načelnika.
U odnosu na službenike i
namještenike raspoređene u upravnom
tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela
određen propisima o službeničkim i radnim
odnosima.
Članak 7.
Za
pročelnika
Jedinstvenog
upravnog odjela može biti imenovan
magistar pravne struke ili stručni specijalist
prava koji ima najmanje 5 godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima
upravljanja upravnim tijelima, položen
stručni ispit te ako ispunjava druge opće i
posebne uvjete propisane zakonom i
podzakonskim aktima.
Načelnik Općine Bilje može
zasebnim rješenjem razriješiti pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela pod
zakonom propisanim uvjetima i u zakonom
propisanom postupku.
U razdoblju upražnjenja radnog
mjesta pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela, odnosno u razdoblju njegove duže
odsutnosti, poslovi navedenog radnog
mjesta obavljaju se na način propisan
zakonom i općim aktima Općine Bilje.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel u svom
djelokrugu rada izvršava opće i
pojedinačne akte Općinskog vijeća,
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predlaže mjere i radnje za njihovu
provedbu, predlaže mjere za unapređenje i
poboljšanje stanja u pojedinim oblastima
samoupravnog djelokruga Općine, te
obavlja druge poslove koji su mu zakonom
stavljeni u djelokrug rada.
Jedinstveni upravni odjel u
izvršavanju općih akata općinskog vijeća
može donositi pojedinačne akte kojima
rješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba.
Na postupak donošenja akata iz
prethodnog stavka primjenjuju se odredbe
Zakona o općem upravnom postupku, ako
posebnim
zakonom
nije
drugačije
propisano.
Protiv akata iz stavka 1. ovoga
članka može se izjaviti žalba nadležnom
županijskom upravnom odjelu ili drugom
nadležnom tijelu ako je tako propisano
odgovarajućim propisima.
Jedinstveni upravni odjel je
samostalan u obavljanju poslova iz svog
djelokruga, a za zakonitost i pravodobnost
rada je odgovoran Načelniku i Općinskom
vijeću.

IV.SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
Članak 9.
Službenici i namještenici u
jedinstveni upravni odjel primaju se i
raspoređuju na radna mjesta utvrđena
Pravilnikom
o
unutarnjem
redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje
koji se donosi na način propisan zakonom.
Službenici obavljaju upravne i
stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje, a
namještenici prateće i pomoćne poslove.
Pravilnikom iz stavka 1.ovog
članka utvrđuju se radna mjesta, opis
poslova koji se obavljaju na radnom
mjestu, stručni i drugi uvjeti za raspored na
radna mjesta, broj potrebnih službenika i
namještenika te druga organizacijska

_________________ Broj 6

pitanja od značaja za rad Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje koja nisu
uređena zakonom, podzakonskim aktima
ili ovom Odlukom.
Pravilnikom iz stavka 1.ovog
članka pobliže se ureduju pitanja u skladu
sa zakonom, općim propisima, kolektivnim
ugovorima i ovom Odlukom.
Članak 10.
Za raspored na radna mjesta
službenici moraju ispunjavati opće i
posebne uvjete propisane Zakonom o
lokalnim službenicima i namještenicima i
posebne uvjete koji se propisuju
Pravilnikom
o
unutarnjem
redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje.
Ovisno o vrsti poslova koji se
obavljaju na radnim mjestima, službenici i
namještenici moraju imati odgovarajuću
stručnu spremu i struku, te radni staž i
druge
uvjete
sukladno
odredbama
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bilje ili službena osoba
kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom
poslova
radnog
mjesta,
rješenjem
raspoređuje službenike i namještenike na
radna mjesta utvrđena Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bilje.
.
Članak 11.

Opće akte iz nadležnosti Općine
Bilje kojima se uređuju prava, obveze i
odgovornosti službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje, nakon savjetovanja sa sindikatom,
donosi načelnik Općine Bilje na prijedlog
pročelnika upravnog tijela, ako zakonom
ili podzakonskim aktima nije drukčije
propisano.
U odnosu na službenike i
namještenike raspoređene u upravnom
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tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela
određen propisima o službeničkim i radnim
odnosima.

V.

_________________ Broj 6

Pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje
u skladu sa ovom Odlukom donijeti će
načelnik u roku 60 dana od dana stupanja
na snagu ove Odluke.

SREDSTVA ZA RAD
Članak 14.
Članak 12.

Sredstva za rad Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje osiguravaju
se u proračunu Općine Bilje i iz drugih
prihoda sukladno zakonu, na osnovu
složenosti, značaja i opsega poslova i
zadataka.
Pojedini poslovi iz samoupravnog
djelokruga mogu se povjeriti ili se mogu
organizirati zajednički s drugim jedinicama
lokalne samouprave u cilju racionalnijeg
obavljanja istih.
Međusobni odnosi u zajedničkom
obavljanju poslova iz stavka 2. ovog
članka ureduju se posebnim sporazumom
sukladno zakonu, Statutu, ovoj Odluci i
drugim propisima,.
Odluku
o
uspostavljanju
međusobne suradnje iz stavka 3, ovog
članka donosi Općinsko vijeće Općine
Bilje.

VI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 13.
Danom stupanja na snagu ove
Odluke Jedinstveni upravni odjel ustrojen
na temelju Odluke o ustrojstvu općinske
samouprave i uprave Općine Bilje
(„Službeni glasnik Općine Bilje“ broj
2/02.) nastavlja rad s djelomice
izmijenjenim djelokrugom, propisanim
ovom Odlukom.

Pravilnik o unutarnjem redu
upravnog tijela bit će donesen u roku od 60
dana od stupanja na snagu ove Odluke. Do
njegova donošenja na snazi ostaje važeći
pravilnik o unutarnjem redu upravnog
tijela donesen na temelju Odluke o
ustrojstvu općinske samouprave i uprave
Općine Bilje („Službeni glasnik Općine
Bilje“ broj 2/02.)
Službenici i namještenici zatečeni u
službi odnosno na radu u upravnom tijelu
na dan stupanja na snagu ove Odluke
nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim
radnim mjestima, do rasporeda na radna
mjesta utvrđena novim pravilnikom o
unutarnjem redu općinske uprave.
Pročelnik upravnog tijela imenovan
na neodređeno vrijeme na temelju javnog
natječaja, koji ispunjava uvjete za raspored
na radno mjesto pročelnika upravnog tijela
propisanog
novim
pravilnikom
o
unutarnjem redu općinske uprave, bit će
imenovan na radno mjesto pročelnika
upravnog tijela rješenjem općinskog
načelnika.
Rješenje o rasporedu iz stavka 3.
ovoga članka bit će doneseno u roku od 15
dana, a rješenja o rasporedu iz stavka 2.
ovoga članka u roku od 45 dana od
stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem
redu općinske uprave.
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu
općinske samouprave i uprave Općine
Bilje („Službeni glasnik Općine Bilje“ broj
2/02.)
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Opći akti doneseni na temelju
Odluke o ustrojstvu općinske samouprave i
uprave Općine Bilje („Službeni glasnik
Općine Bilje“ broj 2/02.) te opći akti
kojima je Općinsko poglavarstvo uredilo
prava, obveze i odgovornosti službenika i
namještenika upravnih tijela ostaju na
snazi, ako nisu u suprotnosti s ovom
Odlukom.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od objave u „Službenom glasniku"
Općine Bilje.

KLASA: 023-05/13-01/1
URBROJ: 2100/02-13-1
Bilje, 02. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************
60.
Temeljem članka 9. stavka 3.
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ broj: 174/04., 79/07., 38/09. i
127/10.), članaka 4., 5., 6. i 10. Pravilnika
o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja („Narodne
novine“ broj: 40/08. i 44/08.) i članka 34.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“
Općine Bilje, broj: 05/13.) na dana 02.
prosinca 2013. godine Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 5. sjednici donosi:

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE
o imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja
Općine Bilje

_________________ Broj 6
Članak 2.

Ostali članci temeljne odluke ostaju
nepromijenjeni.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.

KLASA: 810-01/13-01/1
URBROJ: 2100/02-13- 27
Bilje, 02. prosinca 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
*********************************
61.
Na osnovi odredbe članka 28.
stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine broj:
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka
34. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje broj:
05/13.)Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 5.sjednici održanoj dana 02.
prosinca 2013. godine usvojilo je

ANALIZU
STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE BILJE U
2013. GODINI

UVOD

Člancima 28. i 29. Zakona o zaštiti i
Članak 1.
spašavanju („Narodne novine“ broj:
U članku 2. stavak 1. dodaje se točka 15.
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.)
koja glasi:
definirano je da predstavnička tijela
„15. Damir Buček, Jedinstveni upravni
jedinica lokalne i područne (regionalne)
odjel Općine Bilje, član“.
***********************************************************************
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samouprave, najmanje jednom godišnje ili
pri donošenju proračuna, razmatraju i
analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, donose Smjernice za
organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na
svom području i osiguravaju sredstva za
financiranje sustava zaštite i spašavanja.
Sustav zaštite i spašavanja je jedan od
oblika pripreme i sudjelovanja sudionika
zaštite i spašavanja u reagiranju na
katastrofe i veće nesreće, te ustrojem,
pripremom sudjelovanjem operativnih
snaga u prevenciji, reagiranju na katastrofe
i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
katastrofa.

_________________ Broj 6

•

PLAN RADA STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA
2013. godinu, KLASA: 214-02/1301/1, URBROJ: 2100/02-13-4 od
20. ožujka 2013. godine,

•

SMJERNICE ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE BILJE ZA 2013.
godinu, KLASA: 810-01/11-01/2,
URBROJ: 2100/02-13-26 od 05.
travnja 2013. godine,
PROVEDBENI PLAN
UNAPRIJEĐENJA ZAŠTITE
OD POŽARA NA PODRUČJU
OPĆINE BILJE ZA 2013.
godinu, KLASA: 214-02/13-01/1,
URBROJ: 2100/02-13-5 od 18.
travnja 2013. godine,
PROVEDBENI PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U
PROVEDBI POSEBNIH
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
OD INTERESA ZA
REPUBLIKU HRVATSKU NA
PODRUČJU OPĆINE BILJE,
KLASA: 214-02/13-01/1,
URBROJ: 2100/02-13-7 od 17.
svibnja 2013. godine,
ODLUKA O IMENOVANJU
ČLANOVA STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE BILJE, KLASA: 81001/13-01/1, URBROJ: 2100/02-1323 od 09. listopada 2013. godine,
PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE
OPĆINE BILJE ZA 2013.-2014.
godinu, KLASA: 363-05/11-01/3,
URBROJ: 2100/02-13-6 od 28.
listopada 2013. godine,
ODLUKA O IMENOVANJU
POVJERENIKA CIVILNE
ZAŠTITE U OPĆINI BILJE,
KLASA: 810-01/10-01/1,

•

Operativnim snagama na području Općine
Bilje rukovodi i koordinira načelnik
Općine Bilje uz stručnu potporu općinskog
Stožera zaštite i spašavanja.
Operativne snage sastoje se od:
• Stožera zaštite i spašavanja
• službi i postrojbi središnjih tijela
državne uprave koja se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti
• zapovjedništva i postrojbe
vatrogastva
• postrojbe Civilne zaštite
• službi i postrojbi pravnih osoba
koje se zaštitom i spašavanjem
bave u svojoj redovitoj djelatnosti
Ostali sudionici zaštite i spašavanja su još i
fizičke i pravne osobe, izvršna i
predstavnička tijela JL(P)S i središnja tijela
državne uprave.

•

•

•
PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem članka 28. do članka 29. b.
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ broj: 174/04., 79/07., 38/09. i
127/10.) Općina Bilje je u 2013. godini
donijela je slijedeće akte iz područja zaštite
i spašavanja:

•

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

206

•

«Službeni glasnik»

URBROJ: 2100/02-13-53 od 20.
studenog 2013. godine,
MJERE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA U
NEPOVOLJNIM
VREMENSKIM UVJETIMA ZA
2013.-2014. GODINU, KLASA:
810-01/11-01/2, URBROJ 2100/0213- od 22. studenog 2013.
godine.

STANJE PO VAŽNIJIM
SASTAVNICAMA SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1.STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Bilje karakterizira činjenicom da je
provedeno sukladno Zakonu o zaštiti i
spašavanju.
Općinsko vijeće Općine Bilje usvojilo je
zadnju Analizu na 43. sjednici održanoj
dana 17. prosinca 2013. godine.
Pravilnikom o metodologiji za izradu
Procjene ugroženosti izrađeni su i usvojeni
svi planski dokumenti za normalno
funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja.
Na području Općine Bilje u lipnju
proglašene su redovne i izvanredne mjere
zaštite od poplava gdje su pored načelnika
Općine Bilje i Stožera zaštite i spašavanja
Općine Bilje kao njegovo savjetodavno
tijelo uključene i druge pravne osobe i
službe koje djeluju na području Općine
Bilje, a od interesa su za zaštitu i
spašavanje,rukovodeći se mjerama zaštite i
spašavanja od poplava donesenog Planom
zaštite i spašavanja Općine Bilje, zatim
zaključcima Stožera zaštite i spašavanja
Osječko- baranjske

_________________ Broj 6

županije, suradnjom sa DUZS, područnim
uredom Osijek i službom 112 i Hrvatskim
vodama – Centrom obrane od poplava.
Ostvareni su 24-satni komunikacijski
kontakti sa službama DUZS, županijskim
Stožerom zaštite i spašavanja,
zapovjednicom Civilne zaštite Osječkobaranjske županije Ružicom SliškovićBartoloti, te Hrvatskim vodama.
U proteklom periodu Općina Bilje
je raspolagala sa:
- 50 operativnih vatrogasaca
- 15 djelatnika javnih radova
- 15 djelatnika općinskog komunalnog
poduzeća
Za punjenje vreća sa pijeskom u izgradnji
„zečjih nasipa“ bili su uključeni i volonteri
naselja Kopačevo.
2. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer zaštite i spašavanja je stručno,
operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja. Osniva se za upravljanje i
usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i
ukupnih ljudskih i materijalnih resursa
Općine u slučajevima izravne prijetnje,
katastrofa i većih nesreća s ciljem
sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja istih
na području Općine Bilje.
Stožer se sastao 4 puta u 2013. godini.
Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju Općinsko vijeće Općine Bilje
na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09.
listopada 2013. godine usvojilo je Odluku
o imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja Općine Bilje.
Redovito je vođeno ažuriranje svih novih
podataka i izmjena.
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3. CIVILNA ZAŠTITA
Civilna zaštita je oblik organiziranja,
pripremanja i sudjelovanja građana,
pravnih osoba, državnih upravnih tijela i
jedinica lokalne samouprave radi zaštite i
spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika
i posljedica prirodnih, tehničkotehnoloških i ekoloških nesreća.

_________________ Broj 6

spašavanja i Planu Civilne zaštite Općine
Bilje.
Dobrovoljna vatrogasna društva izlaze
kako na požarne tako i na tehničke
intervencije, i sve zadaće izvršavaju
stručno i efikasno, što je rezultiralo vrlo
uspješnim stanjem protupožarne zaštite na
cijelom području općine Bilje.

Sukladno Procjeni ugroženosti Općina
Bilje ima ustrojenu postrojbu Civilne
zaštite opće namjene koja ima 29 od
mogućih 33 člana postrojbe, a izvršeno je i
jedno smotriranje postrojbe u suradnji
DUZS, Područni ured Osijek. Postrojba
trenutno nije opremljena sa odorama i
materijalnim sredstvima, ali za isto će se u
Proračunu za 2014. godinu osigurati
sredstva.

DVD Bilje sa tehnički intervencijama
pranja kamiona i nerazvrstanih prometnica
pri sanacije deponije u Bilju.

Sukladno Procjeni ugroženosti Načelnik
Općine Bilje donio je ODLUKU o
imenovanju povjerenika Civilne zaštite u
Općini Bilje KLASA: 810-01/10-01/1,
URBROJ: 2100/02-13-53 od 20. studenog
2013. godine u kojoj su određeni
povjerenici CZ za svaki MO u Općini
Bilje.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE U OKVIRU SVOJE REDOVITE
DJELATNOSTI

4. VATROGASTVO
Vatrogastvo u Općini Bilje organizirano je
kao Vatrogasna zajednica Općine Bilje, a
sastoji se od DVD-a iz Bilja, Vardarca,
Kopačeva i Luga. DVD Bilje je stožerno
društvo u smislu obučenosti,
opremljenosti i brojnosti ljudstva.
Vatrogastvo uz druge službe i pravne
osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave
u okviru svoje djelatnosti, predstavlja
okosnicu sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Bilje i ima zakonsku
obvezu uključiti se u sustav zaštite i
spašavanja. Zbog svoje organiziranosti,
obučenosti i opremljenosti vatrogastvo je
glavni nositelj provedbe zaštite i
spašavanja sukladno Planu zaštite i

Općina Bilje u svom Proračunu osigurava
dostatna sredstva za rad vatrogastva, za
požarne i tehničke intervencije, za
materijalna sredstva, te za organiziranje
dežurstava u pred žetvenom i žetvenom
periodu.

Općina Bilje je donijela Odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području Općine
Bilje. Ovom Odlukom određuju se
operativne snage i pravne osobe od
interesa za zaštitu i spašavanje s ciljem
priprema i sudjelovanja u otklanjanju
posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave kao svojom redovnom
djelatnošću djeluju sukladno svojim
operativnim planovima i Planu zaštite i
spašavanja za područje Općine Bilje.
Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za
provođenje mjera i postupaka u cilju
sprječavanja nastanka, ublažavanja, te
uklanjanja posljedica katastrofa i nesreća.
Pravne osobe koje su od interesa za zaštitu
i spašavanje na području Općine Bilje su:
• Dom zdravlja B. Manastir
• Veterinarska stanica B. Manastir
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• JU Park prirode „Kopački rit“
• Vodoopskrba d.o.o. Darda
• Robert line iz Bilja
U slučaju da pravne osobe i službe koje su
navedene nisu u mogućnosti da sami
učinkovito provode aktivnost zaštite i
spašavanja, a sama ugroza prijeti
nastankom katastrofe ili veće nesreće
upućuje se zahtjev za dopunsku pomoć s
područja županije.
Centar 112 je jedinstveni operativnokomunikacijski centar koji zaprima sve
pozive vezane za hitne operacije, nesreće
ili prijetnje od nastanka katastrofe, te
putem sredstava veze, na temelju
standardiziranih operativnih postupaka
žurno izvješćuje sve nadležne službe i
koordinira djelovanje po pozivu.

6. FINANCIRANJE SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Planirana financijska sredstva temeljem
donesenih SMJERNICA za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Bilje za 2013. godinu
utrošeno je sukladno odluci predstavničkog
tijela Općine Bilje.

_________________ Broj 6

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja
sustava zaštite i spašavanja je
zadovoljavajuće. Svi su dokumenti
doneseni i usklađeni sa zakonskom
regulativom. U narednom periodu
potrebito je uskladiti Plan zaštite i spavanja
u poglavljima 2. i 4.3., a trenutno je u
izradi nova Procjena ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija.
Uočeni problem sustava zaštite i
spašavanja je nedostatna opremljenost i
uvježbanost postrojbe Civilne zaštite za
opće namjene, što iziskuje velika
materijalna sredstva za obuku i opremanje.
Može se zaključiti da je kako bi se
postrojba CZ adekvatno osposobila za
djelovanje potrebno snage usmjeriti na
obučavanje i opremanje istih. Opremanje
bi se odvijalo u skladu sa planiranim
proračunskim sredstvima.
Za ovaj protekli period mora se naglasiti
vrlo dobra suradnja sa DUZS, Područni
ured u Osijeku i sa službom zajedničkih
poslova Osječko-baranjske županije koja
se bavi sustavom zaštite i spašavanja.
KLASA: 810-01/11-01/2
URBROJ: 2100/02-13-33
Bilje, 02. prosinac 2013. godine

7. ZAKLJUČAK
Temeljem ove Analize sustava stanja
zaštite i spašavanja na području Općine
Bilje predlaže se slijedeći zaključak:

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************

U 2013. godini u Općini Bilje osim ugroze
poplave u mjesecu lipnju gdje su u obrani
bile angažirane postrojbe vatrogastva,
djelatnika komunalnog poduzeća
„Komunalno-Bilje“ d.o.o., djelatnika
javnih radova i volontera, nisu zabilježene
druge veće katastrofe i nesreće, te nije bilo
potrebno za angažiranjem i drugih snaga
zaštite i spašavanja.
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Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine
Bilje broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 5.sjednici održanoj dana
02. prosinca 2013.g. donijelo je
ODLUKU
o opozivu, razrješenju i imenovanju člana
Nadzornog odbora Vodoopskrbe d.o.o.
Darda
I.
GABOR VARGA, zamjenik načelnika
Općine Bilje iz Bilja, K. Zvonimira 9b,
OIB:12685145266, razrješuje se dužnosti
predstavnika Općine Bilje u Nadzornom
odboru Vodoopskrbe d.o.o.Darda.
II.
ERIK MUNK iz Luga , Š.Petefija 200,
OIB:22943287920, imenuje se za
predstavnika Općine Bilje u Nadzornom
odboru Vodoopskrbe d.o.o. Darda.
III.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka Općinskog vijeća Općine
Bilje o opozivu, razrješenju i imenovanju
članova Nadzornog odbora Vodoopskrbe
d.o.o. Darda (Klasa: 023-01/13-01/1,
Urbroj: 2100/02-13- 1) od 15.07.2013.g.
(„Službeni glasnik „ Općine Bilje,
broj:4/13.)
IV.
Ova odluka biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Bilje, a provedba iste je u
nadležnosti zakonskog zastupnika Općine
Bilje odnosno načelnika.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja.

_________________ Broj 6

Klasa:023-01/13-01/1
Urbroj:2100/02-13- 6
Bilje, 02. prosinca 2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************
63.
Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svoj 5.sjednici održanoj dana 02.
prosinca 2013.g. donijelo je

PRAVILNIK
za dodjelu stipendija redovitim studentima
s područja Općine Bilje
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se utvrđuje
pravo na stipendiju svim redovitim
studentima s područja Općine Bilje.
Članak 2.
Pravo na stipendiju 1.godine studija
ostvaruju svi redoviti studenti općine Bilje
koji se prvi put upisuju na fakultet u iznosu
od 400,00 kuna.
Članak 3.
Svaki redoviti student druge ,treće,četvrte ,
pete i viših godine studija Općine Bilje koji
do 01.11.tekuće godine donese dokaz o
svim položenim ispitima iz prethodne
godine studija (potvrda s fakulteta, rješenje
prvostupnika ,kopija indeksa ) ostvaruje
pravo na stipendiju Općine Bilje za
narednu godinu.
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Članak 4.

Uz dokaz o položenim ispitima iz
prethodne godine potreban je dokaz da je
navedeni student žitelj Općine Bilje (dokaz
potvrda o prebivalištu)
Članak 5.
Studenti koji ne polože sve ispite iz
prethodne godine studija do početka nove
godine studija (do 01.11.tekuće godine
uključujući dekanski rok)bez obzira na
socijalni status i studenti koji ostvaruju
pravo na bilo koju drugu stipendiju ne
ostvaruju pravo na stipendiju Općine Bilje.
Članak 6.
Stipendija studentima Općine Bilje koji na
istu ostvare pravo po ovom Pravilniku bit
će isplaćivana najkasnije do 20. u mjesecu
za prethodni mjesec i isplaćivat će se 10
mjeseci i to za 10. ,11. ,12. , 1. ,2. ,3. ,4. ,5.
,6. I 7.mjesec u akademskoj godini.
Članak 7.
Stipendije studentima druge i viših godina
studija koji ispunjavaju kriterije iz ovog
Pravilnika isplaćivat će se za kalendarsku
2013/2014 godinu stipendija u iznosu od
800,00 kuna mjesečno.
Članak 8.
Za svu potrebnu traženu dokumentaciju
koja se traži za ostvarenje prava na
stipendiju svaki student materijalno i
krivično odgovara i u slučaju bilo kakvih
prevara stipendija se ukida i pokreće se
postupak.
Članak 9.
Načelnik općine Bilje može dodijeliti 2
stipendije studentima koji ne ispunjavaju
kriterije ovog pravilnika,a koji pohađaju

_________________ Broj 6

studij deficitarnih zanimanja , ili nekih
drugih okolnosti prema svojoj procjeni.
Članak 10.
Natječaj provodi i rezultate
utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Općine Bilje (u daljnjem tekstu;
Povjerenstvo).
Povjerenstvo imenuje Načelnik
Općine Bilje i njemu je odgovorno za svoj
rad.
Povjerenstvo
se
sastoji
od
predsjednika, zamjenika predsjednika i tri
člana.
Povjerenstvo se imenuje do isteka
mandata sadašnjeg Načelnika Općine Bilje.
Povjerenstvo može biti razriješeno i
prije isteka roka na koji je imenovano u
slučaju utvrđenih nepravilnosti u radu, te
nepoštivanja odredbi ovog Pravilnika.
Povjerenstvo radi na sjednicama.
Sjednice povjerenstva saziva i
predsjedava im predsjednik, a u slučaju
njegove odsutnosti ili spriječenosti
zamjenik predsjednika.
Sjednica povjerenstva može se održati ako
je nazočna većina članova Povjerenstva.
O radu Povjerenstva vodi se
zapisnik.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu
osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Bilje.
Stupanjem
na
snagu
ovog
Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o
dodjeli stipendija Općine Bilje studentima
(Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj
12/12).
Klasa:602-04/13-01/1
Ur.br.:2100/02-13- 1
U Bilju, 02. prosinca 2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
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64.
Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 5.sjednici održanoj dana 02.
prosinca .2013.g. donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza redovitim
studentima
s područja Općine Bilje

I.
Odobrava
se
sufinanciranje
prijevoza redovitim studentima s područja
Općine Bilje u ukupnom iznosu od 200,00
kuna mjesečno po studentu.
II.
Sufinanciranje prijevoza odobrava
se za akademsku 2013./14.godinu, odnosno
od listopada 2013.g. do srpnja 2014.g.
III.
Sredstva će se isplatiti iz Proračuna
Općine Bilje sa stavke „372 ostale naknade
građanima i kućanstvima-sufinanciranje
cijene prijevoza“

Klasa:402-07/13-01/5
Ur.br.:2100/02-13- 1
U Bilju, 02. prosinca 2013.g.
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osnivanju Općinskog savjeta mladih
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje broj: 1/08. i 3/08) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 5. sjednici održanoj
02. prosinca 2013.g. provelo je izbore za
članove Savjeta mladih i primilo na znanje
slijedeće
IZVJEŠĆE
o rezultatima glasovanja za
članove Savjeta mladih Općine Bilje
I.
Komisija za izbor i imenovanje temeljem
dobivenih glasova za članove Savjeta
mladih Općine Bilje izvješćuje Općinsko
vijeće da su većinom glasova za članove
Savjeta mladih izabrani :
1. IVAN BOLJEŠIĆ, rođen
24.05.1990.g iz Bilja, Školska ulica
21.
2. JOSIPA RATKO, rođena
01.01.1991.g. iz Bilja, I.G.
Kovačića 10.
3. MIA TKALČEVIĆ, rođena
04.05.1986.g. iz Bilja, Crne Rode
18.
4. VERONIKA MOLNAR ĐURIĆ,
rođena 14.11.1990.g. iz Kopačeva,
K. Lajoša 55
5. CECILIJA PETER, rođena
14.02.1995.g.iz Vardarca, L.
Košuta 74.
II.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************
65.
Temeljem članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, broj 5/13) i članka 14. Odluke o

Mandat članova Savjeta mladih Općine
Bilje je dvije godine, računajući od dana
konstituiranja.
Predsjednik i zamjenik predsjednika
Savjeta mladih Općine Bilje biraju se iz
reda članova Savjeta mladih na način
određen Odlukom o osnivanju Savjeta
mladih Općine Bilje (»Službeni glasnik«
broj :1/8.i 3/8.).
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III.
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objave u „Službenom glasniku“ Općine
Bilje (Prilog 1.).

Ovo izvješće ima se objavit u Službenom
glasniku Općine Bilje

Članak 2.
Zadaće povjerenika Civilne zaštite
u naseljima Općine Bilje jesu:

Klasa:023-08/13-01/1
Ur.br.:2100/02-13- 6
U Bilju, 02. prosinca 2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Igor Ružička,dipl.iur.v.r.
**********************************

•

•

•
AKTI NAČELNIKA
•
3.
Na temelju članka 29. Zakona o
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“
broj: 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.),
članka 21. Stavka 2. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja („Narodne novine“
broj: 40/08. i 44/08.) i članka 51. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje broj: 05/13.) načelnik Općine Bilje
Željko Cickaj dana 20. studenog 2013.
godine donosi

ODLUKU
o imenovanju povjerenika Civilne
zaštite u Općini Bilje
Članak 1.
Imenuju se povjerenici Civilne
zaštite u naseljima na području Općine
Bilje.

Sudjelovanje u obavješćivanju
stanovništva o pravodobnom
poduzimanju mjera i postupaka u
zaštiti i spašavanju.
Sudjelovanje u organiziranju i
provođenju evakuacije, sklanjanja i
zbrinjavanja stanovništva i
životinja.
Sudjelovanje u prikupljanju svih
relevantnih podataka za potrebe
donošenja pravodobnih odluka.
Obavljaju i druge poslove i zadaće
utvrđene Planom zaštite i
spašavanja, Planom civilne zaštite i
nalozima načelnika općine Bilje.
Članak 3.

Popis povjerenika iz članka 1. ove
Odluke vodi Jedinstveni upravni odjel
Općine Bilje.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ista će se objaviti u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.

KLASA: 810-01/10-01/1
URBROJ: 2100/02-13-53
Bilje, 20. studeni 2013. godine
NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.v.r.
**********************************.

Popis povjerenika iz stavka 1.
Ovoga članka nalazi se u prilogu koji čini
sastavni dio ove Odluke i nije predmetom
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Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj ,iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

«Službeni glasnik»

213

_________________ Broj 6

Općine Bilje , broj 5/13.) dana
studenog 2013.g. donosim

4.
Temeljem točke 4. članka 27.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(Narodne novine, broj 39/13.) i članka 51.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“
Općine Bilje , broj 5/13.) dana 27.
studenog 2013.g. donosim

ODLUKU
o određivanju predstavnika Općine
Bilje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa
na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvstke

I.
Za predstavnika Općine Bilje u
Povjerenstvu za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske određujem GORANA
RANOGAJCA,dipl.ing..

II.

27.

ODLUKU
o određivanju predstavnika Općine
Bilje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa
na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske za
ribnjake

I.
Za predstavnika Općine Bilje u
Povjerenstvu
za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike
Hrvatske
za
ribnjake
određujem dr.sc.IVANA PLAŠČAKA.

II.
Ovo odluka se dostavlja Agenciji za
poljoprivredno zemljište, a biti će
objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
Bilje.

Ovo odluka se dostavlja Agenciji za
poljoprivredno zemljište, a biti će
objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
Bilje.

Klasa:320-02/13-01/2
Urbroj:2100/02-13-78
Bilje, 02. prosinca 2013.g.

Klasa:320-02/13-01/2
Urbroj:2100/02-13-77
Bilje, 02. prosinca 2013.g.

NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.v.r.
**********************************.

NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.v.r.
**********************************.
5.
Temeljem točke 5. članka 27.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(Narodne novine, broj 39/13.) i članka 51.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“
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