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1.  
 
 Temeljem članka 128. i 129. Ustava republike 
Hrvatske (“Narodne novine” broj 8/98 – pročišćeni 
tekst), članka 57-65. Zakona o lokalnoj 
samoupravi I upravi (“Narodne novine” broj 
90/92., 94/93., 117/93., 5/97. i 128/99.) i članka 
37. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik» 
Općine Bilje broj 1/98.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na 22. sjednici održanoj 09. 03. 2000. godine 
donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o mjesnoj samoupravi 

 

 
1. TEMELJNE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 
 Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja 
u upravljanju lokalnim poslovima, građani imaju 
pravo osnovati jedinice mjesne samouprave. 
 
 

Članak 2. 
 

 Kao jedinica mjesne samouprave osniva se, 
u skladu sa zakonom, mjesni odbor. 
 
 Mjesni odbor nije pravna osoba. 
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Mjesni odbor osniva se kao oblik 

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju 
o lokalnim poslovima od neposrednog i 
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. 
 
 
II. OSNIVANJE MJESNOG ODBORA 
 
 

Članak 3. 
 
 Na području Općine Bilje postoje slijedeći 
mjesni odbori: 

1. Mjesni odbor Bilje – obuhvaća područje 
naselja Bilje, 

2. Mjesni odbor Kopačevo – obuhvaća 
područje naselja Kopačevo, 

3. Mjesni odbor Lug – obuhvaća područja 
naselja: Lug, Kozjak, Tikveš i Zlatna 
Greda. 

4. Mjesni odbor Vardarac – obuhvaća 
područja naselja: Vardarac i Podunavlje. 

 
 

Članak 4. 
 
 Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više 
međusobno povezanih manjih naselja ili za dio 
većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini 
zasebnu razgraničenu cjelinu. 
 
 

Članak 5. 
 

Prijedlog za osnutak mjesnog odbora mogu 
dati građani, njihove organizacije i udruge, 
Poglavarstvo Općine Bilje i Općinsko vijeće. 

 
Osim podataka o predlagaču, prijdlog za 

osnivanje mjesnog odbora mora sadržavati 
podatke o: 

1. imenu mjesnog odbora, 
2. području mjesnog odbora, 
3. sjedištu mjesnog odbora, 
4. obrazloženje potreba osnutka mjesnog 

odbora. 
 

O izdvajanju naselja ili dijela naselja iz 
mjesnog odbora ili o diobi mjesnog odbora 
odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za 
osnutak mjesnog odbora. 
 
 

Članak 6. 
  
 Općinsko vijeće utvrđuje na osnovu mišljenja 
Općinskog poglavarstva da li je prijedlog iz 

prethodnog članka ove Odluke usklađen s 
odredbama zakona, Statuta i ove Odluke. 
 

Članak 7. 
 
 Na osnovi odluke iz prethodnog članka 
građani na zboru koji saziva Općinsko 
poglavarstvo, a na kojem je nazočno najmanje 
10% birača upisanih u popis birača za područje 
za koje se osniva mjesni odbor, odlučuju 
zaključkom o osnutku odnosno promjenama 
mjesnog odbora. Zaključak je pravovaljan kad ga 
javnim glasovanjem prihvati većina građana 
nazočnih na zboru. 
 
 Na zboru građana, istodobno s donošenjem 
zaključka o osnutku mjesnog odbora, obavlja se i 
izbor članova Vijeća mjesnog odbora. 
 
 Uz zapisnik o radu zbora Poglavarstvu 
Općine Bilje dostavlja se zaključak, kojim se 
ocjenjuje da li je mjesni odbor osnovan u skladu s 
postupkom utvrđenim zakonom, Statutom i ovom 
Odlukom. 
 
 Osnutak mjesnog odbora Poglavarstvo 
Općine Bilje utvrđuje Odlukom, koja se objavljuje 
u «Službenom glasniku» Općine Bilje. 
 
 
III. TIJELA MJESNOG ODBORA 
 

Članak 8. 
 
 Tijela mjesnog odbora su: 
 

1. Vijeće mjesnog odbora, 
2. predsjednik Vijeća mjesnog odbora. 

 
 
1. Vijeće mjesnog odbora 
 
 

Članak 9. 
 
 Članove Vijeća mjesnog odbora i njihove 
zamjenike, u pravilu, javnim glasovanjem biraju 
građani koji imaju biračko pravo, a imaju 
prebivalište na područje mjesnog odbora. 
 
 Broj članova Vijeća mjesnog odbora ne može 
biti manji od 6 niti veći od 10 članova. 
 
 Za člana Vijeća mjesnog odbora odnosno 
zamjenika člana Vijeća izabran je građanin koji 
dobije najveći broj glasova nazočnih građana na 
zboru. 
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 Pravo predlaganja kandidata za člana Vijeća 
mjesnog odbora imaju građani s područja 
mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 
 

Zamjenik člana Vijeća mjesnog odbora 
počinje obnašati dužnost člana Vijeća nakon što 
je izabrani član: 
 
- dao ostavku na funkciju člana, 
- promijenio mjesto prebivališta, 
- ako mu je pravomoćnom sudskom presudom 

odlukom oduzeta poslovna sposobnost, 
- ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od 6 mjeseci, 

- neopravdano nije nazočan na sjednicama 
Vijeća više od 5 puta. 

 
 

Članak 10. 
 
 Mandat člana Vijeća mjesnog odbora traje 4 
godine. 
 
 
2. Predsjednik Vijeća mjesnog odbora 
 
 

Članak 11. 
 
 Vijeće mjesnog odbora ima predsjednika i 
zamjenika predsjednika. 
 
 Predsjednika Vijeća i zamjenika predsjednika 
Vijeća biraju između sebe članovi Vijeća na 
vrijeme od 4 godine, na način propisan Pravilima 
mjesnog odbora. 
 
 Vijeće mjesnog odbora može izglasati 
nepovjerenje predsjedniku Vijeća u postupku i na 
način propisan Pravilima mjesnog odbora. 
 
 Za predsjednika Vijeća, odnosno zamjenika 
predsjednika izabran je član Vijeća koji dobije 
natpolovičnu većinu glasova Vijeća mjesnog 
odbora. 
 
 

Članak 12. 
 
 Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i 
za svoj rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora i 
načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog 
djelokruga Općine. 
 
 
IV. DJELATNOST MJESNOG ODBORA 

Članak 13. 
 
 Vijeće mjesnog odbora donosi Program rada 
mjesnog odbora, Pravila mjesnog odbora, 
Poslovnik o svom radu, Financijski plan i Zaključni 
račun, te obavlja i druge poslove utvrđene 
zakonom, Statutom Općine, odlukama Općinskog 
vijeća i Općinskog poglavarstva. 
 
 

Članak 14. 
 
 Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora osobito u pogledu: 
 

- vođenja skrbi o uređenju područja 
mjesnog odbora; 

- poboljšanja kvalitete stanovanja; 
- potreba obavljanja komunalnih i drugih 

uslužnih djelatnosti, te lokalne 
infrastrukture; 

- potreba stanovnika u djelokrugu brige o 
djeci, obrazovanju i odgoju, javnom 
zdravlju; 

- zaštite okoliša; 
- socijalne skrbi stanovnika; 
- osiguranja potreba u kulturi, tehničkoj 

kulturi, tjelesnoj kulturi i športu. 
 
 

Članak 15. 
 
 Općinsko poglavarstvo može posebnom 
odlukom povjeriti mjesnom odboru obavljanje 
pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga 
Općine, koja su od neposrednog i svakodnevnog 
utjecaja na život i rad građana na tom području, a 
koji su sadržani u programu iz prethodnog članka 
ove Odluke. 
 
 Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog 
članka podmiruju se iz općinskog Proračuna. 
 
 

Članak 16. 
 
 U općinskom Proračunu mogu se predvidjeti 
sredstva za određene potrebe mjesnog odbora. 
 
 
V. MJESNI ZBOR GRAĐANA 
 

Članak 17. 
 
 Radi raspravljanja o potrebama i interesima 
građana te davanja prijedloga za rješenje pitanja 
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od lokalnog značaja, Vijeće mjesnog odbora 
može sazvati mjesne zborove građana. 
 
 Zbor iz prethodnog stavka ovog članka može 
se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji 
čini zasebnu cjelinu (stambeni blok i sl.). 

 
 

Članak 18. 
 
 Mjesni zbor ima predsjednika i zamjenika koji 
se biraju iz reda građana sa prebivalištem na 
području mjesnog odbora, na način propisan 
Pravilima mjesnog odbora. 
 
 

Članak 19. 
 
 Mjesni odbor može osnivati i druga stalna ili 
povremena tijela u skladu s Pravilima mjesnog 
odbora. 
 
 

Članak 20. 
 
 Potrebu obavljanja administrativnih i drugih 
poslova, za mjesni odbor kao i poslovnog prostora 
za potrebe rada mjesnog odbora, utvrđuje i 
osigurava Općinsko poglavarstvo. 
 
 
 
 
VI. NADZOR NAD RADOM MJESNOG ODBORA 
 
 

Članak 21. 
 
 Nadzor nad zakonitošću rada organa 
mjesnog odbora obavlja Općinsko poglavarstvo 
Općine Bilje. 
 
 Općinsko poglavarstvo raspustit će Vijeće 
mjesnog odbora ako učestalo krši Statut Općine ili 
ne izvršava povjerene mu poslove. 
 
 

Članaka 22. 
 
 Predsjednik Vijeća mjesnog odbora dužan je 
u roku 8 dana od dana donošenja dostaviti 
načelniku opće akte koje donese Vijeće mjesnog 
odbora. 
 
 Ako utvrdi da su akti iz prethodnog stavka u 
suprotnosti sa zakonom, Statutom i ovom 

Odlukom, načelnik je dužan o tome obavijestiti 
Općinsko poglavarstvo. 

Članak 23. 
 
 Ako Poglavarstvo ocijeni da je akt iz 
prethodnog članka u suprotnosti za zakonom, 
obustavit će od izvršenja akt i predložiti 
Općinskom vijeću da pokrene postupak za ocjenu 
zakonitosti tog akta. 
 
 Ako Poglavarstvo ocijeni da je akt iz stavka 1. 
ovog članka u suprotnosti sa Statutom ili ovom 
Odlukom, obustavit će izvršenje tog akta. 
 
 Ako Općinsko vijeće ne pokrene postupak iz 
stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od 
obustave izvršenja tog akta, prestaje obustava 
izvršenja tog akta. 
 
 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 24. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o mjesnoj samoupravi klasa: 011-
01/98-01/8, urbroj: 2100/02-02-98-1, od 30. 
travnja 1998. godine. 
 
 

Članak 25. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja. 
 
 
Klasa: 026-01/00-01/4 
Urbroj: 2100/02-02-00-1 
Bilje, 09.03.2000.  
 
                    Predsjednik  

     Općinskog vijeća: 
  Vladimir Velki, ing.v.r. 

______ 
 
 
2. 

 
Na temelju članka 20.stavka 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  br. 
36/95., 109/95., 21/96. i 70/97.) i članka 32. 
Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik Općine Bilje 
br. 1/98. i 3/98.),Općinsko vijeće Općine Bilje na 
22. sjednici održanoj dana 09.03.2000.g. donijelo 
je 
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                          ODLUKU 



O IZMJENI I DOPUNI  
ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni 
glasnik Općine Bilje br. 1/98 i 3/98.) mijenja se 
članak 4. i glasi: 

Naselja u smislu prethodnog članka su: 
 

 - Bilje, 
 - Kopačevo, 
 - Vardarac, 
 - Lug. 
 
 Ova Odluka neće se primjenjivati u slijedećim 
naseljima: 
 
 - Kozjak, 
 - Podunavlje, 
 - Tikveš, 
 - Zlatna Greda.  
 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu odmah. 
 
 
 
Klasa:363-03/00-01/2 
Ur.broj:2100/02-01-00-1 
Bilje,10.ožujka 2000.g. 
 
 
       Zamjenik predsjednika 
          Općinskog vijeća: 
            Zdenko Jumić 

______ 
 
3. 
 

Temeljem članka 48. stavak 4. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne 
novine broj 10/97.) i članak 17. Statuta Općine 
Bilje (Službeni glasnik Općine Bilje broj 1/98.) 
Općinsko vijeće Općine Bilje na 22.sjednici 
održanoj 09.ožujka 2000.g. donosi 
 
 

PRAVILA  
O IZMJENI I DOPUNI 

Pravila o načinu i uvjetima  
sudjelovanja roditelja u cijeni programa  

Dječjeg vrtića Grlica, Bilje 
Članak 1. 

 
 

 Mijenja se članak 4. Pravila i glasi: 
  
 Od 01.travnja 2000.g. određuje se 
jedinstvena cijena kojom roditelji, neposredni 
korisnici usluga sudjeluju u cijeni programa 
dječjeg vrtića i to kako slijedi: 
 
 

 Prihod po članu 
domaćinstva 

DJEČJI 
VRTIĆ 

10-satni 

DJEČJI 
VRTIĆ 
5-satni 

DJEČJI 
VRTIĆ 
5-satni 

s ručkom 
1. do 300,00 kn 120,00 kn 80,00 kn 100,00 kn 
2. od 300,00 

do 500,00 kn 
 

200,00 kn 
 

100,00 kn 
 

150,00 kn 
3. od 500,00 

do 800,00 kn 
 

320,00 kn 
 

160,00 kn 
 

210,00 kn 
4. od 800,00 

do 1 200,00 kn 
 

480,00 kn 
 

240,00 kn 
 

380,00 kn 
5. od 1 200,00  

do 1 600,00 kn 
 

640,00 kn 
 

320,00 kn 
 

480,00 kn 
6. preko 1 600,00 kn 800,00 kn 400,00 kn 650,00 kn 

 
 
 

Članak 2. 
 

 Mijenja se članak 6. Pravila i glasi: 
 
 Roditelji, djelatnici vrtića i roditelji 
poljoprivrednici sudjeluju u cijeni programa vrtića 
s iznosom utvrđenim u rednom broju 3 skale za 
odgovarajući program. 
  
 
 

Članak 3. 
 

 Mijenja se članak 10. Pravila i glasi: 
 
 Besplatno korištenje programa predškolskog 
odgoja imaju djeca: 

- iz obitelji kojima je novčana pomoć Centra 
za socijalnu skrb jedini izvor prihoda, 

- poginulih pripadnika Hrvatske vojske, 
Ministarstva unutarnjih poslova i civilnih 
žrtava rata - djeca invalida Domovinskog 
rata sa utvrđenim stopostotnim stupnjem 
invaliditeta, temeljem rješenja ovlaštene 
komisije za utvrđivanje stupnja 
invaliditeta, 

- djeca bez roditelja. 
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 Članak 4. 



 
 Ova Pravila stupaju na snagu danom 
donošenja, a primjenjivat će se od 01. travnja 
2000.g. 
 
Klasa :601-01/00-01/2 
Urbroj::2100/02-01-00-1 
U Bilju, 09.ožujka 2000.g. 
 
           Potpredsjednik  
                                             Općinskog vijeća: 
           Zdenko Jumić 

______ 
 

4.  
 
 Na temelju članka 9. Zakona o naseljima 
(Narodne novine broj 54/88.), članka 17. Statuta 
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine Bilje broj 
1/98. i 3/98.) Općinsko vijeće Općine Bilje na 
svojoj 22. sjednici održanoj 09. ožujka 2000. 
godine donijelo je 
 
 
 

RJEŠENJE 
 

o određivanju naziva 
športskog centra u naselju Bilje 

 
 
I 
 

 Području istočno od Ulice športova u Bilju, 
koji obuhvaća k.č.br. 1613 k.o. Bilje određuje se 
naziv 
 

Športski centar  
IVICA RANOGAJEC - BELI 

 
 

II 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom 
donošenja. 
 
 
Klasa:620-01/00-01/1 
Ur.br.:2100/02-01-00-1 
U Bilju, 10.ožujka 2000.g. 
 
 
 
       Potpredsjednik 
          Općinskog vijeća: 
       Zdenko Jumić 

______ 
 
 

5.  
 
 Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim 
tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o 
komunalnom redu na području Općine Bilje 
objavljenoj u Službenom glasniku broj 3, od 04. 
studenog 1996. godine, te se daje 
 
 
 

ISPRAVAK 
Odluke o komunalnom redu na području 

Općine Bilje 
 
 

 U članku 115., iza riječi «fizičke osobe» 
dodaju se riječi «i odgovorna osoba u pravnoj 
osobi». 
 
 
       Za izdavača: 
      Darko Varga, dipl.ing.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

Izdaje: Općina Bilje – Za izdavača: Darko Varga, dipl.ing., načelnik Općine Bilje 
Grafička priprema: Jedinstveni upravni odjel  općinske samouprave Općine Bilje 
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