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1. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik" broj: 05/13. i 3/14.), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 16.03.2015.g. usvojilo 

je  slijedeće Izvješće o radu načelnika Općine 

Bilje za period srpanj   – prosinac   2014. 

godine : 

 

 

Na temelju članka 35. b. 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), članka 58. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ broj:  5/13. i 3/14) 

Općinskom vijeću  Općine Bilje  podnosim  

 

 

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA 

OPĆINE BILJE 

ZA PERIOD  

srpanj   – prosinac   2014. GODINE 

 
I. UVODNI DIO 

 
     

Sukladno članku 35.b  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) i članka 58. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/14.), 

općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

polugodišnje izviješće o svom radu i to do 31. 

ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-

prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 

razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 

Sukladno navedenim odredbama podnosim  

Izvješće za period  srpanj – prosinac  2014. 

godine. 

 

II. OPĆI DIO 

 

U ovom izvještajnom razdoblju  

nastavio  sam sa realizacijom svog izbornog 

programa kroz  uredno  obavljanje svih  

izvršnih poslova koji su mi povjereni 

zakonom, a posebice kroz.: 

-utvrđivanje prijedloga općih akata 

koje donosi Općinsko vijeće Općine Bilje, 

-iznošenje prijedloga i mišljenja, 

preporuka i stavova o prijedlozima i 

mišljenjima bitnim za  raspravljanje 

Općinskog vijeća Općine Bilje i donošenje 

odluka, 

-izvršavanje i osiguravanje 

izvršavanja općih i drugih akata općinskog 

vijeća, 

-upravljanje nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu Općine, 

-upravljanje prihodima i rashodima 

Općine Bilje, 

-donošenje odluka o investicijama, 

-donošenje odluka o izradi projekata i 

nominiranje istih odgovarajućim izvorima  

financiranja,  

-usmjeravanje i djelovanje na rad 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje  

-brigu o sustavu zaštite i spašavanja, 

protupožarnoj zaštiti i  dr., 

-brigu o suradnji s drugim jedinicama 

lokalne samouprave, 

-brigu o suradnji s tijelima državne 

uprave, ministarstvima, fondovima i tijelima 

regionalne uprave dr. 

 Kao i u prethodnim izvještajnim razdobljima  

nastavio  sam sa intenzivnim sastancima i 

razgovorima sa gospodarstvenicima, 

udrugama i stanovništvom.Iznalazim rješenja 

raznih  problema, od komunalnih, prostornih 

do socijalnih, kulturnih, sportskih, 

gospodarskih i ostalih.  

U ovom izvještajnom razdoblju nastavio sam 

i obavio  niz  razgovora sa  

gospodarstvenicima naše Općine i drugim  

potencijalnim investitorima koji su iskazali 

interes za poslovnim ulaganjima na našem 
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području , što je  zajedno  s Odlukom  

općinskog vijeća  o dopunama odluke o 

usvajanju programa poticanja razvoja malog 

gospodarstva u Općini Bilje, kojom su se 

stekli uvjeti za znatno povoljnije ulaganje 

investitora u našu Poduzetničku zonu 

„Sjever“ Bilje, u  ovom izvještajnom  

razdoblju pokazalo i  pokazuje  rezultate. 

Redovito sam sudjelovao na svim 

sastancima koje je sazivao župan Osječko- 

baranjske županije i njegovi suradnici, na 

koordinacijama načelnika i gradonačelnika s 

područja Baranje, nastavio razvijati  i 

unapređivati postojeće  te  uspostavljati nove  

kontakte i obavio niz uspješnih  razgovora s 

predstavnicima  Ministarstva regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije, 

Ministarstve poljoprivrede, Ministarstva 

gospodarstva,  Ministarstva zaštite okoliša i 

prirode, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost, Agencije za upravljanje 

poljoprivrednim zemljištem, a sve  u cilju 

traženja  podrške našim projektima, rezultati 

čega su i ostvarene potpore Fonda i 

Ministarstva. 

 

Zahvaljujući uspješno  riješenim 

imovinsko pravnim pitanjima u prethodnom 

izvještajnom razdoblju realiziran je, odnosno 

završen  jedan od najvećih projekata Općine 

Bilje od njezina osnivanja koji je u planu još 

od 2008.g.,  a to je uređenje Centra naselja 

Bilje u sklopu rekonstrukcije raskrižja u 

križanje tipa „kružni tok“. 

Realizacijom ovog projekta i 

dovršenjem započetih radova na uređenju 

okoliša mjesne crkve Bezgrešnog Začeća 

Blažene Djevice Marije u centru Bilja,  

pretvorili smo  centar naselja Bilja u možda 

najljepše uređeni centar jednog naselja  u 

Baranji.  

 

Uspješna realizacija ovog projekta 

bila je moguća u prvom redu zahvaljujući  

dobroj  volji, razumijevanju  i suradnju s 

ovim predstavničkim  tijelom, Osječko-

baranjskom županijom i izvođačem radova te 

suradnji  i razumijevanju   nadbiskupa Mons. 

Đure Hranića bez čije suglasnosti  naš plan 

uređenja samog središta Bilja i izgradnje 

kružnog toka  u sklopu kojega je planirano  i 

uređenje javnih površina ispred i oko  Župne 

crkve BDM ne bi bio moguć. 

 

Uz taj najveći projekt, kroz danonoćni 

rad uspio sam završit i drugi najveći projekt 

Općine Bilje   

 - izgrađen je i opremljen   tako željeni 

Dječji vrtić u naselju Bilje  i  

-   dana 01.09.2014.g. djeca su krenula 

u novi vrtić u naselju Bilje. 

Nastavljen je  rad Općine Bilje kroz 

članstvo u  LAG-u Baranja ( oblika 

udruživanja civilnog  i privatnog sektora i 

jedinica lokalne samouprave ) u čijem radu 

sam aktivno sudjelovao. 

Zahvaljujući nastavku  dobre  

suradnje,  stvorene su pretpostavke  da kroz 

pomoć i suradnju LAG-a dođemo  do 

sredstava iz Europskih fondova za 

sufinanciranje  nekih naših projekata kao i 

projekata  gospodarskih  i poljoprivrednih 

subjekata,  koji se mogu sufinancirat 

sredstvima iz Europskih fondova.  

Okončana je   provedba projekta  

PANNONIA ORGANICA kojeg je nositelj 

bila  Općina Bilje i Zelena mreža Vojvodine , 

a provodio se u cilju kreiranja dinamične 

međusektorske i transnacionalne mreže 

ekoloških proizvođača i njihovih dionika 

PANNONIE ORGANICE s ciljem 

unapređenja prekogranične gospodarske 

suradnje, poslovnih i razvojno-istraživačkih 

aktivnosti u domeni proizvodnje hrane prema 

ekološkim standardima. 

U cilju pomoći građanima u postupku 

legalizacije  nezakonito izgrađenih objekata 

Općina Bilje je osigurala i stalno pružanje 

pomoći građanima  u postupku legalizacije . 
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Intenzivno se provodi postupak legalizacije, 

od strane Općine Bilje  izdano je u ovom 

izvještajnom razdoblju  195  Rješenja o 

naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada. Za svaku stranku koja je platila 

naknadu, izdana je potvrda o plaćanju 

naknade.  Nakon pravomoćnosti Rješenja o 

izvedenom stanju, svaki predmet ponovo 

dolazi na izračun komunalnog doprinosa.  

U ovom izvještajnom razdoblju Općina Bilje 

je   nastavila pružati mogućnost građanima  

da  u općinskoj zgradi,  bez plaćanja naknade 

podmire račune za vodu i komunalni otpad, 

što se pokazalo iznimno korisnom uslugom 

većem broju građana u Općini Bilje. 

Posebnu pažnju posvećivao sam i  u ovom 

periodu civilnom društvu te sam ostvario još 

bolju suradnju sa udrugama koje djeluju u 

našoj Općini .  

U području socijalne skrbi učinjeno je 

sljedeće: 

Dar umirovljenicima povodom Božića 

Odlukom Općinskog vijeća Općine Bilje od 

17.prosinca 2014.g. odobrena je isplata dara 

umirovljenicima sa prebivalištem na području 

Općine Bilje povodom Božićnih blagdana u 

iznosu  

 

200,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom 

do 1.000,00 kuna 

150,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom 

od 1.000,01-1.500,00 kuna 

100,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom 

od 1.500,01-2.500,00 kuna 

 

 Sukladno navedenoj Odluci i 

navedenim kriterijima za dar umirovljenicima 

potrošeno je ukupno 84.750,00 kuna. 

U području socijalne skrbi učinjeno je 

sljedeće: 

Program javnih potreba socijalne 

skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju 

programom pomoći koji obuhvaća subvenciju 

troškova stanovanja, pogrebnih troškova, 

pomoći za troškove prehrane učenika 

osnovnih škola, pomoći troškova boravka 

djece u dječjim vrtićima, troškove 

školovanja, ljetovanja učenika osnovnih 

škola, prigodne pomoći, pomoći u slučaju 

požara, poplava i drugih teških socijalnih 

stanja, pomoći za nabavku pomagala 

osobama s posebnim potrebama, pomoć za 

opremanje novorođenčadi. 

 U većini slučajeva pomoć je odobrena 

na prijedlog Odbora za socijalnu skrb a na 

temelju Odluke o korištenju prava iz 

Programa zadovoljavanja potreba socijalno 

ugroženog pučanstva osim za one za koje je 

Odlukom propisano drugo tijelo za donošenje 

rješenja o pravu (pomoć za opremanje 

novorođenčeta, subvencija troškova 

stanovanja) 

 Sukladno naprijed navedenom za 

period 1.7.-31.12.2014.g. dodijeljeno je 

pomoći po navedenom Programu kako 

slijedi: 

- subvencija troškova stanovanja(isplaćuje se 

mjesečno)    32.204,17 kn 

-subvencija troškova redovnih studenata i 

školarina     1.100,00 kn 

-subvencija ljetovanja djece učenika osnovnih 

škola        4.000,00 kn 

-subvencija troškova prehrane u osnovnim 

školama     5.689,00 kn 

-subvencija nabavke pomagala osobama s 

pos.potrebama       2.849,00 kn 

-jednokratne novčane pomoći i pomoći u 

naturi     44.552,36 kn 
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-novčane pomoći za opremanje 

novorođenčeta    28.000,00 kn 

Ukupno            118.394,53 kn 

U području obrazovanja i društvenih 

djelatnosti izvršeno je sljedeće: 

Prigodom Božićnih blagdana 

učenicima osnovnih škola dodijeljeni su 

prigodni darovi od 500,00 kuna za izvanredan 

uspjeh i zalaganje,  Bilje (6) i Lug (2) 

Za školsku 2014/15.godinu 

dodijeljeno je ukupno 17 stipendija 

učenicima srednjih škola u mjesečnom iznosu 

stipendije od 400,00 kuna.  

Za akademsku godinu 2014/15.g. dodijeljeno 

je: 

- ukupno 22 stipendija 

redovnim studentima koji su 

upisali 1.akademsku godinu 

u iznosu od 400,00 kuna 

mjesečno 

- ukupno 38 stipendija 

redovnim studentima viših 

akademskih godina koji su 

položili sve ispite sa ranijih 

akademskih godina u iznosu 

od 800,00 kuna mjesečno  

- svim studentima 200,00kn 

subvenicije prijevoza 

Za izvještajno razdoblje 1.7.-

31.12.2014.g.isplaćeno  je ukupno: 

 -stipendije  224.400,00 kn 

 -prijevoz učenicima i studentima

 28.800,00 kn 

Korištenje Programa zapošljavanja 

radnika u javnim radovima putem Zavoda 

za zapošljavanje  

Dana 24.lipnja 2014.g. Zavodu za 

zapošljavanje upućen je zahtjev za 

financiranje u javnom radu osoba sa 

invaliditetom. Projektom je zatraženo 

financiranje za 5 osoba i ukupno 6 mjeseci 

rada. Dana 26.studenog 2014.g. od Zavoda za 

zapošljavanje zaprimili smo obavijest o 

neodobravanju zahtjeva. 

 

U području javnih potreba u kulturi  

izvršeno je slijedeće: 

Za zadovoljavanje javnih  potreba građana  u 

kulturi, sukladno  Programu zadovoljavanja 

javnih potreba u kulturi izdvojena su  znatna 

sredstva  sukladno Proračunu za 2014.g. i  

realnim prihodima.  

Za redovan rad KUD-ova  odobravane  su 

potpore sukladno Programu zadovoljavanja 

potreba u kulturi, tako su odobrene potpore u 

ukupnom iznosu od 118.457,25 kn čime je 

nastavljeno  poticanje  stvaralačkog 

amaterizma velikog broja stanovnika Općine 

Bilje, a sve sukladno usvojenim Programima 

u kulturi i raspoloživim sredstvima u 

proračunu. 

 

U području javnih  potreba u sportu 

izvršeno je slijedeće: 

 

Zadovoljavanje javnih potreba u sportu 

provođeno je sukladno Program javnih 

potreba u športu za 2014. godinu i realnim 

prihodima Općine Bilje. 

Financijskim potporama za redovan rad 

sportskih klubova osigurano je  provođenje 

programa javnih potreba u sportu, čime su  

osigurana  djeci, mladima i ostalim 

stanovnicima Općine Bilje preduvjeti za 

bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje 

sportskih rezultata kao i poticanje i 

promicanje sporta kao zdravog načina života. 

Tako su odobrene potpore za redovan rad u 

ukupnom iznosu od 177.458,36 kn, 
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U području gospodarstva i poljoprivrede:  

intenzivno sam radio u okviru svojih 

mogućnosti  na iznalaženju načina kako 

Općina Bilje može pomoći  poduzetnicima i 

poljoprivrednicima.  

Na području gospodarstva  u ovom 

izvještajnom razdoblju ostvareni su i pravi 

gospodarski pomaci na bolje, provedena su 2. 

kruga natječaja  za  prodaju građevinskog 

zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine 

Bilje, a treći je  u tijeku i prodano je 

5.parcela. 

U cilju  pružanje konkretnih pomoći našim 

poljoprivrednicima   kroz edukacije, 

seminare, razne prezentacije itd. nastavio sam   

dobru suradnju s Poljoprivrednim fakultetom,  

Savjetodavnom  službom za poljoprivredu i 

Upravnim odjelom za poljoprivredu  

Osječko-baranjske županije, Agencijom za 

upravljene poljoprivrednim zemljištem. 

 

Kroz svakodnevne kontakte nastojimo iznaći  

način kako bi struka u suradnji s Općinom 

Bilje, najviše i najbolje  mogla pomoći 

poljoprivrednicima, preuzimajući tako 

aktivnu ulogu u stvaranju uvjeta za održivi 

razvoj ruralne zajednice. 

 

Temeljem spoznaja do koji se došlo kroz  

anketu koju je proveo Odbor za 

poljoprivredu,  radi iskazivanja i utvrđivanja 

konkretnih potreba poljoprivrednika i vezano 

za nove  zakonske obveze poljoprivrednika  

(edukacija o uporabi pesticid, kontrola 

prskalica itd.) u suradnju s Poljoprivrednim 

fakultetom iz Osijeka  Općina Bilje je 

organizirala i provela kontrolu 

poljoprivrednih prskalica, a trenutno se  

Provodi projekt  „edukacija o  uporabi 

pesticida „ koji  sa 60 % cijene edukacije 

sufinancira Općina Bilje, za sve  

poljoprivrednike s područja Općine Bilje.  

U cilju pružanja konkretne  potpore 

poljoprivrednicima  provedeno je  

subvencioniranje  zajedničkog  projekata 

Osječko-baranjske županije  - analiza tla, 

koja  je pretpostavka za dobivanje potpora za 

proizvodnju određenih kultura. 

 Naši  poljoprivrednici su sredstva osigurana  

za taj projekt iskoristili u 100% iznosu i  

pokazali  interes za još većom potporom 

Općine Bilje,  baš za taj zajednički projekt, 

jer im je  sufinanciranje analize tla značajna 

potpora u zasnivanju eko i integralne 

poljoprivredne proizvodnje koje su skupe ali i 

nužne za opstanak naših poljoprivrednika u  

budućnosti.      

Temeljem izvršene  procjene šteta  od 

elementarne nepogode na poljoprivrednim 

usjevima, koja se DOGODILA  u 

prethodnom izvještajnom razdoblju u ovom 

izvještajnom razdoblju ostvarena je potpora 

države radi pretrpljenih šteta u iznosu od 

688.662,00 kn .Općina je odmah pokrenula 

postupak podjele i iste isplatila Obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima. 

 

Vezano za zakonske obveze u svezi 

državnog  poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Bilje : 

Prikupljena je potrebna  dokumentacija i 

upućeni zahtjevi  za raspisivanje javnih 

poziva za davanje u zakup  državnog  

poljoprivrednog  zemljišta i ribnjaka na 

području Općine Bilje temeljem čega je  dana 

29.08.2014.g.Agencija za poljoprivredno 

zemljište  raspisala natječaj JAVNI POZIV za 

- davanje u dugogodišnji zakup  ribnjaka na  

području Općine Bilje  koji,  na žalost još nije 

okončan. 

 

REALIZIRANE INVESTICIJE I ZAPOČETI 

PROJEKTI U IZVJEŠTAJNOM 

RAZDOBLJU  srpanj-prosinac .2014.g.: 
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Osnovna obilježje  ovog izvještajnog 

razdoblja vezano za provođenje i 

realizaciju projekata Općine Bilje je 

činjenica da su  realizirani najveći 

projekati Općine Bilje od njezinog 

osnivanja , i to  : 

 

 1. IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U 

BILJU  

 

Izgradnja dječjeg vrtića je završena, pa je po  

zahtjevu Općine Bilje, kao investitora,  

osnovano  Povjerenstvo za tehnički pregled 

građevine novog vrtića. Dana  11. srpnja 

2014.g izvršen je tehnički pregled  te je  

25.08.2014.g.  izdana uporabna dozvola.  

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj 

županiji, Služba za društvene djelatnosti , po 

izvršenom pregledu,  izdala je Rješenje kojim 

se Dječjem  vrtiću „ Grlica “ s danom 01. 

rujna 2015.g., odobrava početak obavljanja 

djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja 

u promijenjenim uvjetima – radi preseljenja u 

nove prostore i promjene adrese sjedišta. 

Time su stvoreni svi uvjeti i početkom nove 

pedagoške godine,  vrtić je  započeo s  radom 

u novom prostoru. 

Nadalje, ishođeno je rješenje o dodjeli 

kućnog broja, izvršen je upis zgrade, 

promjena kulture i naziva, tako da u 

zemljišnim knjigama i katastarskom operatu 

umjesto: „ oranica“ stoji: „dječji vrtić i 

dvorište“. 

U prosincu 2014.g. sklopljen je ugovor o 

sufinanciranju  s   Ministarstvom regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije, temeljem  

prijave na natječaj početkom godine, na iznos 

od 300.000,00 kuna . 

Poduzete su potrebite radnje oko uređenja 

okoliša vrtića i dječjeg igrališta u 

Zagrebačkoj ulici. 

 

 

2. REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA  

CESTA Ž 4257 I Ž 4042 TE  

       PRILAZ NE NERAZVRSTANE     

       CESTE U CRKVENOJ ULICI U   

       BILJU – KRUŽNI TOK 

 

Kao što sam već naveo, to je jedan od 

najvećih projekata Općine Bilje od njezinog 

osnivanja  u sklopu kojeg  je, osim izgradnje 

kružnog toka obuhvaćena   i rekonstrukcija 

priključna tri traka županijske ceste u zoni 

obuhvata  ( Ulica k. Zvonimira, Ulica 

k.Tomislava i Šandora Petefija) i 

nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici te 

parkirališta, autobusnih ugibališta, pješačkih 

staza, zatvorenog sustava oborinske 

odvodnje, rekonstrukcija dijela vodovodnog 

sustava , javne rasvjete i niskonaponske 

mreže. 

 

Provedbom ovog  projektom u velike  je  

povećana  sigurnost u prometu , trajno 

uređeno i osuvremenjeno središte  najvećeg 

naselja u Općini, odnosno središta naše 

Općine. 
 

Ideja projekta je stara, još od 2008.g., a 

realizacija  projekta započela je u prošlom 

izvještajnom razdoblju, time što je dana 17. 

06.2014.g. izvođač radova uveden u posao, 

čime su formalno započeli radovi na izgradnji 

Kružnog toka u središtu Bilja. 

 

Općinsko vijeće donijelo je 04.08.2014. g. 

Odluku o suglasnosti na izvođenje 

nepredviđenih radova izmještanja 

niskonaponske mreže i javne rasvjete u zoni 

zahvata kružnog toka u Bilju.  

 

Radi izmjene i dopune glavnog projekta  te  

potrebom za izvođenjem  dodatnih radova na 

izgradnji kružnog toka, Općinsko vijeće 

donijelo  je  04.11. 2014.g. Odluku o 

suglasnosti na izvođenju dodatnih radova u 

zoni zahvata kružnog toka u Bilju, 

provođenjem pregovaračkog postupka javne 

nabave i dodatak Ugovora o načinu 

sufinanciranja projekta Rekonstrukcija 

raskrižja cesta Ž 4257 i Ž 4042 te prilazne 

nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju.  

 

Uprava za ceste Osječko-baranjske županije i  

Općina  Bilje dana 14.11. 2014.g. sklopile su 
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Dodatak ugovoru o načinu sufinanciranja 

projekta Rekonstrukcija  raskrižja cesta Ž 

4257 i Ž 4042 te prilazne nerazvrstane ceste u 

Crkvenoj ulici u Bilju. 

Potvrda izmjene i dopune glavnog projekta 

br. REN 43/08/2014 izdana je dana 

03.12.2014.g, a po podnesenom zahtjevu, 

osnovano je povjerenstvo za tehnički pregled, 

koji je održan  dana 30. prosinca 2014.g.  

 

 

3.  KANALIZACIJSKA MREŽA 

NASELJA BILJE 

 

 

U prošlom izvještajnom razdoblju izvršen je 

tehnički pregled i dana je suglasnost na 

kanalizacijski sustav naselja Bilje, kao dio 

cjelovitog sustava odvodnje „Južna Baranja“.  

 

Nakon završetka izgradnje, po izdavanju 

uporabne dozvole u ovom izvještajnom 

razdoblju 

 prema izviješću Vodoopskrbe d.o.o. Darda 

izvođača priključaka podnijeto je 435 

zahtjeva za priključenje  na sustav odvodnje, 

a priključeno  ukupno 250 domaćinstava i 

pravnih subjekata čime ne možemo u 

potpunosti  biti zadovoljni. 

Slijedom navedenoga u slijedećem 

izvještajnom razdoblju sigurno će se morati 

intenzivno poraditi na bržem i većem broju 

priključaka svih koji  za to imaju mogućnost  

i to prvenstveno iz razloga što Općina Bilje  

značajnim iznosom sredstava iz općinskog 

proračuna sufinancira odvoz otpadnih voda i 

iz naselja Bilje, koje je i najveće naselje, 

odnosno najveći korisnik subvencije odvoza 

otpadnih voda, a postoje  uvrijeti za 

priključenje na sustav. 

 

 

4. PROSTORNO PLANSKA 

DOKUMENTACIJA 

 

U ovom izvještajnom razdoblju Općinsko 

vijeće je donijelo  Odluku  o provođenju 

pregovaračkog postupka javne nabave bez 

prethodne objave za nabavu dodatnih usluga 

na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Bilje koji je započet još 

2010.g. 

 

 

 

5.ENERGETSKO CERTIFICIRANJE 

 

U ovom izvještajnom razdoblju  završeni su 

energetski pregledi  i izrađeni energetski 

certifikati te  javno izloženi, za objekte za 

koje je Općina Bilje sklopila ugovor  o 

sufinaciranju sa Fondom  za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost . Objekti u vlasništvu 

Općine Bilje za  koje  su izvršeni  energetski 

pregledi i izrađeni energetski certifikati su: 

1. Dom kulture u Bilju 

2. Dom kulture u Kopačevu 

3. Dom kulture u Vardarcu 

4. Dom kulture u Lugu 

5. Zgrada vatrogasnog doma 

6. Zgrada mrtvačnice u Kopačevu 

7. Zgrada mrtvačnice u Vardarcu 

8. Zgrada mrtvačnice u Lugu 

9. Zgrada poslovne namjene ( 

ugostiteljstvo) u Vardarcu 

10. Zgrada Turističke zajednice u Bilju 

 

 

6. PROJEKT  PANNONIA ORGANICA, 

Cross-border programme Croatia-Serbia 

 

Kako se radi o projektu prekogranične 

suradnje nositelji projekta su bili A1 – 

Općina Bilje za Republiku Hrvatsku koja je 

ujedno i nositelj cijelokupnog projekta i A2 – 

Zelena mreža Vojvodine za Republiku Srbiju. 

Na projeku su u Republici Hrvatskoj partneri 

Općini Bilje bili Centar za poduzetništvo 

Osijek, Tržnica d.o.o. Osijek, Ecorural Net, 

udruga za ekološku i tradicijsku proizvodnju i 

ruralni turizam, Osijek, te u Republici Srbiji 

Zdravo organic d.o.o. Selenča i Inno Focus 

Beograd.  

Projekt se provodio 18 mjeseci, početak 

provedbe projekta bio je 22.04.2013. a 

završetak projekta bio je 22.10.2014., iako je 
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načelno projekt završen u tijeku su kontrole 

troškova i odobravanje utrošenih sredstava, a 

nadzor nad projektom i ostvarenim ciljevima 

projekta provoditi će se tijekom idućih sedam 

godina. 

Ukupna vrijednost projekta je 377.843,27 

eura, od čega je vrijednost projekta u 

Hrvatskoj 207.701,81 eura , od čega je udio 

Općine Bilje – 9.014,26 eura (4.34 %),  udio 

Tržnica d.o.o. Osijek – 30.906,03 eura 

(14.88%) i EU sufinanciranje – 167.781, 52 

eura (80,78%), preostala sredstva odnose se 

na partnere u Srbiji. 

Ciljne skupine kojima je projekt bio 

namjenjen su bili proizvođači ekološke hrane 

i ostali dionici u istraživanju i razvoju, te 

preradi, proizvodnji i distribuciji ekoloških 

proizvoda, te lokalna i regionalna uprava i 

samouprava, istraživačke i razvojne 

institucije, institucije i centri podrške 

poduzetništvu, visokoškolske i druge 

obrazovne institucije. 

Opći cilj projekta bio je „Kreiranje dinamične 

međusektorske i transnacionalne mreže 

ekoloških proizvođača i njihovih dionika 

PANONIA ORGANICA s ciljem 

unapređenja prekogranične gospodarske 

suradnje, poslovnih i razvojno-istraživačkih 

aktivnosti u domeni proizvodnje hrane prema 

ekološkim standardima.“ 

Projekt, odnosno dio projekta koji se 

provodio u Republici Hrvatskoj bio je 

podijeljen u više aktivnosti od kojih su 

značajnije identifikacija i mapiranje 

proizvođača ekološke hrane, njihovih 

dobovljača i drugih poslovnih partnera, izrada 

baze podataka ekoloških proizvođača i 

izgradnja web portala, edukacijske radionice, 

Mobilna eko kuhinja – promocija “zdrave 

prehrane” i organizacija sajma u Bilju. 

Ostvareni su slijedeći rezultati projekta: 

mapirano je i identificirano preko 200 

proizvođača ekološke hrane, izrađena je karta 

proizvođača zdrave hrane, izrađena je baza 

podataka sa podacima o proizvođačima 

ekološke hrane i web portala, istraženi su i 

identificirani novi kanali distibucije i nova 

tržišta za proizvođače ekološke hrane, 

provedene su edukacijske radionice za 

ekološke proizvođače, nabavljena je Mobilna 

eko kuhinja za potrebe edukacijskih 

aktivnosti i održivost projekta, odnosno 

promoviranje zdrave prehrane i organizirani 

su sajmovi ekoloških proizvođača u Bilju i 

Novom Sadu. 

U 18 mjeseci trajanja projekta pokrenuto i 

provedeno 15 nabava u sklopu projekta, 

kojima su nabavljene usluge i oprema 

planirane projektom, održan je niz sastanaka 

sa partnerima iz Hrvatske i Srbije, a svi 

rezultati projekta mogu se naći na 

interaktivnom web portalu projekta 

www.panonia-organica.net. 

Na inicijativu načelnika napravljene su 

izmjene u projektu tako da je umjesto najma 

vozila za potrebe mapiranja nabavljeno je 18 

štandova koji su se koristili za sajam 

ekoloških i tradicijskih proizvođača u Bilju u 

rujnu 2014. Osim što su štandovi bili od 

koristi za izlagače nakon projekta ostaju u 

vlasništvu Općine Bilje i na taj će način 

pomoći i održivosti ovoga projekta. 

Radionice za ekološke proizvođače održane 

su u Osijeku, Petrijevcima i Kopačevu, na sve 

tri radionice ukupno je bilo prisutno oko 180 

polaznika. U Novom Sadu i Bilju održani su i 

sajamovi ekoloških proizvođača. Sajmovi su 

bili prigoda da se umreže i proizvođači sa 

obje strane granice što je i ostvareno i 

razmijene svoja iskustva o ekološkoj 

poljoprivredi i proizvodnji. Završni sastanak 

organiziran je na 7. listopada 2014 u Novom 

Sadu, i prisustvovali su mu svi projektni 

partneri iz Hrvatske i Srbije, svrha tog 

sastanka bila je da partneri i predstavnici 

korisnika projekata, odnosno ciljnih skupina 

zajedno predstave rezultate projekta, kao i 

promoviranje ostvarenih rezultata projekta u 

javnosti. 

 

7.PROJEKTI U SURADNJI SA    

    FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I  

    ENERGETSKU  

   UČINKOVITOST 
 

http://www.panonia-organica.net/
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Javili smo se na raspisane natječaje i 

odobrena su nam tri projekta sufinancirana od 

strana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost: 

1. Program povećanja energetske 

učinkovitosti obiteljskih kuća 

2. Poticanje korištenja obnovljivih 

izvora energije u obiteljskim kućama 

3. Nabava komunalne opreme. 

 

Za prva dva programa Fond je odobravao 

80% sredstava za provedbu programa, ali do 

maksimalno 1.000.000,00 kuna, dok je 

Općina Bilje koja se nalazi na području 

državne skrbi morala sudjelovati sa 2,5% 

sredstava, odnosno da maksimalno 31.250,00 

kn. Razliku sredstava od 17,5% moraju 

osigurati sami korisnici. 

 

Program povećanja energetske učinkovitosti 

obiteljskih kuća 

 

Sukladno javnom pozivu Fonda prijavili smo 

maksimalan iznos za sufinanciranje 

povećanja energetske učinkovitosti 

obiteljskih kuća na području Općine Bilje 

koji nam je odobren, proveden je javni 

natječaj za sufinanciranje fizičkih osoba sa 

područja Općine na koji je stiglo 69 prijava. 

Provedena je administrativna provjera 

pristiglih prijava, i odabran nadzorni inženjer 

koji će obaviti terenski pregled 53 objekta za 

koje je dostavljena cjelokupna tražena 

dokumentacija. U 2015. godini provesti će se 

pregled obiteljskih kuća i nastaviti postupak 

odabira korisnika sufinanciranja za mjere 

energetske učinkovitosti.  

 

Poticanje korištenja obnovljivih izvora 

energije u obiteljskim kućama 

 

Sukladno javnom pozivu Fonda prijavili smo 

maksimalan iznos za sufinanciranje poticanja 

korištenja obnovljivih izvora energije u 

obiteljskim kućama na području Općine Bilje 

koji nam je odobren. Proveden je javni 

natječaj za sufinanciranje fizičkih osoba sa 

područja Općine na koji je stiglo 10 prijava. 

Nakon provedene administrativne provjere 

pristiglih prijava nadzorni inženjer je obavio 

terenski pregled 6 objekta za koje je 

dostavljena cjelokupna tražena 

dokumentacija. Provjerom prijavljenih 

podataka i Zapisnika o provedenom pregledu 

obiteljskih kuća bodovane su sve prijave koje 

su prošle sve provjere te je sačinjena 

neslužbena bodovna lista. Zaprimljene su 

dvije Žalbe koje su odbijene. U 2015. godini 

donijeti će se zaključak o dodjeli 

sufinanciranja te će se odabrani korisnici 

pozvati da dostave projektnu dokumentaciju. 

 

 

Nabava komunalne opreme 

 

Kako je Općina Bilje sukladno Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom od srpnja 

2014. godine bila obvezna osigurati odvojeno 

sakupljanje otpada u domaćinstvima 

nabavljene su vreće za razvrstavanje otpada 

koje su podijeljene stanovnicima ali se 

usporedno krenulo sa trajnijim rješavanjem 

problema te smo sukladno financijskim 

mogućnostima Općine tražili sufinanciranje 

za nabavu komunalne opreme. Analizom 

naših mogućnosti i potreba, te sukladno 

podacima koje smo dobili od Baranjske 

čistoće d.o.o. koja zbrinjava otpad sa 

područja Općine Bilje odlučili smo se za 

nabavu kanti za odvojeno sakupljanje 

otpadnog papira i plastične ambalaže, te 

vrtnih kompostera. Fond nam je odobrio 

nabavu 1722 plavih kanti za papir i karton, 

1722 žute kante za plastiku, 500 zatvorenih 

kompostera od 350l i 500 otvorenih 

kompostera od 650l. Prema odluci Fonda iz 

rujna 2014. godine provedena je javna nabava 

za nabavu komunalne opreme te je u prosincu 

2014. godine sklopljen ugovor sa tvrtkom 

Gradatin d.o.o. u vrijednosti od 1.101.365,00 

kuna.  

 

 

8.UREĐENJE JAVNIH  POVRŠINA:  
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 U ovom izvještajnom razdoblju 

nastavio sam s pridavanjem veće  pažnje 

uređenju javnih površina, tako je nastavljeno 

uređivanje , na način zasađivanja cvijeća i 

trajnih sadnica ukrasnih stabala:  

 

- ulaz u Poslovnu zonu „Sjever“ 

Bilje, uređen trajnim  i cvjetnim 

nasadom koji će se još dovršiti 

proljetnom  sadnjom. 

 

- ulaz u Ulicu Š. Petefija u Bilju , 

križanje : Bilje  -Kopačevo – 

Vardarac, do sada potpuno 

zapuštena javna površina  uređena 

je tako da  je taj zapušteni prostor  

pretvoren u oglednu travnu 

površinu s  trajnim sadnicama 

ukrasnih stabala, cvijećem, 

postavljene  4 drvene klupe, 

koševi za smeće  i sjenica, 

izgrađen je pristupni most , 

postavljene dvije Land art 

instalacije,  slamnati „BICIKL“  

koje smo dobili kroz provedbu 

Projekta „Panonski put umjetnosti 

„  od  Umjetniče akademije  iz 

Osijeka.  

 

- pojačano je  uređenje javnih 

površina u naselju Kozjak kao i 

svim ostalim naseljima.  

 

Uređenje javnih površina i njihovo stalno 

održavanje držim kontinuiranim 

zadatkom i provod će se ravnomjerno u 

svim naseljima Općine Bilje.  

 

 

9. EVIDENCIJA  NEKRETNINA  

 

U ovom izvještajnom razdoblju sukladno 

odluci Općinskog vijeća Komisije za 

utvrđivanje   nepokretne imovine Općine 

Bilje nastavila je temeljem uvida na terenu 

uređivati evidenciju nekretnina u vlasništvu 

Općine Bilje. Općinsko vijeće je svojoj 

14.sjednici održanoj dana  17.12.2014.g.  

prihvatilo Izvješće navedene  Komisije čime 

su stvorene pretpostavke za boljim 

upravljanjem nekretninama. 

Zahvaljujući uvidu na terenu i većoj brizi o 

nekretninama i sredstvima Općine Bilje  

utvrđeno da je 200 tisuća kn stajalo godinama 

na računu  Stanouprave d.o.o. Beli Manstir, 

na stavci za održavanje. Na moje insistiranje,  

u ovom izvještajnom razdoblju, navedena 

sredstva  u dogovoru s Stanoupravom u 

iznosu od 160 tisuća  kn  su uložena  u 

popravke krovova, fasada i prozora na nekim 

stanovima, a  ostatak sredstava će se potrošiti 

za priključenja na kanalizaciju, vodovod i el. 

energiju jer  na žalost postoje i stanovi bez el. 

energije. 

 

 

10. PROJEKT DRVO JE PRVO 

 

 

U sklopu provedbe PROJEKTA DRVO JE 

PRVO  u  ovom izvještajnom razdoblju  

proveden je natječaj,  odabran izvoditelj 

radova i završena  ugradnja  sustava 

centralnog grijanja u Domu kulture u 

Kopačevu. Peć na pelete dobili smo  od 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije,  dok smo mi financirali 

ugradnju cjelovitog sustava grijanja. 

Izvođenje radova na izgradnji centralnog 

grijanja završeno je do početka sezone 

grijanja 2014/15 te smo nakon toga započeli 

sa praćenjem potrošnje peleta i redovitim 

izvješćivanjem Ministarstvu koje će trajati 

iduće dvije godine.  

Ukupna vrijednost projekta je 156.975,50 kn 

od čega je udio sufinanciranja MRRFEU 

33.022,50 kn, a Općine Bilje 123.953,00kn. 

 

 

DO 31.12.2014.G. ODNOSNO DO KRAJA 

OVOG IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA  

VEZANO  UZ PROJEKTE OPĆINE BILJE 

PROVEDENO JE JOŠ I NIZ DRUGIH 

AKTIVNOSTI  ZA PROVEDBU 

PROJEKATA. 
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SUDSKI POSTUPCI:  

 

Zahvaljujući transparentnosti rada i 

naporima za mirnim rješavanjem svih 

nesuglasica  

u ovom izvještajnom razdoblju nije pokrenut 

niti jedan  sudski spor koji vodi Općina Bilje 

protiv stanovnika Općine i/ili obrnuto što je u 

bitnom doprinijelo smanjenju sudskih  

troškova i odvjetničkih usluga kojih u ovom 

izvještajnom razdoblju gotovo da nije ni bilo. 

 

 

JAVNOST RADA 

 

 

 Javnost rada Općinskih tijela pa tako i 

moga rada osigurana je objavom akata u 

Službenom glasniku Općine Bilje, objavama 

poziva s dnevnim redom za sjednice 

Općinskog vijeća na web stranicama Općine 

Bilje, objavama informacija  na oglasnim  

pločama Općine Bilje  i slobodnom 

nazočnošću građana  na sjednicama 

Općinskog vijeća Općine Bilje,  izjavama u 

dnevnom tisku te informiranjem na 

društvenim mrežama (facebook) na 

objektivan i konstruktivan način. 

 

 

 FINANCIJE :  

 

  Sukladno svom izbornom  programu  

i usvojenim razvojnim programima   radio 

sam na realizaciji istih,  financijskoj  

konsolidaciju Općine,  smanjivanju troškova 

te saniranju prekomjerne potrošnje iz 

prethodnih  izvještajnih razdoblja.  

 

Ukupno ostvareni prihodi u periodu 

01.07.2014. do 31.12.2014.  

 10.380.675,33 kn 

 

Ukupno ostvareni rashodi u periodu 

01.07.2014. do 31.12.2014. 

 12.194.654,86 kn 

 

 

Smanjenje rashoda Općine Bilje vidljivo je 

ako se usporede 2012. godina sa 2013. 

godinom, a trend smanjenja nastavljen je u 

2014. godini, a i u planu za 2015. godinu. 

U 2013., 2014. godini smanjeni su materijalni 

rashodi, a povećani su rashodi za investicije 

što je pokazatelj investicijskog razvoja 

Općine, a smanjenja materijalne potrošnje. 

 

 

Stavke smanjenja materijalnih rashoda 

usporedba 2012 i 2013. godina: 

 

 

Vrsta 

rashoda 

2012. 2013. 

Plaće za 

redovan rad 

3.353.231,00 2.986.442,00 

Plaće za 

prekovremeni 

rad 

45.052,00 29.947,00 

Naknade za 

prijevoz 

73.781,00 38.256,00 

Uredski 

materijal  

65.276,00 50.393,00 

Usluge 

telefona i 

pošte 

101.975,00 76.866,00 

Zatezne 

kamate 

393.937,00 3.505,00 

Subvencije 

trgovačkim 

društvima 

729.318,00 492.256,00 

Tekuće 

donacije u 

novcu 

2.012.608,00 1.944.272,00 

Kapitalne 

pomoći 

trgovačkim 

društvima 

131.270,00 16.109,00 

 

 

Rashodi za investicije u 2013. povećane su u 

odnosu na 2012. godinu sa 1.676.006,00 kn 

na 2.364.139,00 kn. 
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Tijekom 2013. godine došlo je do smanjenja 

materijalnih rashoda u odnosu na 2012, ali 

stavka izdvajanja za socijalne potrebe 

kućanstava Općine Bilje znatno je povećana i 

to sa 501.090,00 kn u 2012. godini na 

864.513,00 kn u 2013. godini. 

 

 

Stavke smanjenja materijalnih rashoda 

usporedba 2013. i 2014. godina: 

 

 

Vrsta 

 rashoda 

2013. 2014. 

Plaće za 

redovan rad 

2.986.442,00 2.478.631,00 

Plaće za 

prekovremeni 

rad 

29.947,00 9.971,00 

Službena 

putovanja 

13.851,00 10.062,00 

Naknade za 

prijevoz 

38.256,00 31.450,00 

Uredski 

materijal 

50.393,00 47.236,00 

Energija 653.536,00 502.620,00 

Materijal i 

dijelovi za 

održavanje 

22.937,00 16.109,00 

Usluge 

telefona i pošte 

76.866,00 69.361,00 

Zakupnine i 

najamnine 

104.421,00 76.117,00 

Intelektualne i 

osobne usluge 

175.946,00 27.924,00 

Računalne 

usluge 

41.839,00 31.188,00 

Reprezentacija 47.588,00 37.867,00 

Zatezne 

kamate 

3.505,00 46,00 

 

 

Rashodi za investicije u 2014. godini 

povećane su u odnosu na 2013. godinu sa 

2.364.139,00 na 8.672.684,00 kn. 

 

Plan proračuna Općine Bilje za 2015. godinu 

manji je za 14% u odnosu na plan proračuna 

Općine Bilje za 2014. godinu. Osnova za 

izradu proračuna za 2015. godinu bilo je 

izvršenje proračuna za 2014. godinu. 

Najznačajnije smanjenje u proračunu za 

2015. godinu je na stavkama investicija 

budući da su   velike investicije Izgradnje 

dječjeg vrtića u Bilju i Izgradnje kružnog 

toka završene u 2014. godini, 2015. godina će 

biti godina priprema dokumentacija za nove 

velike projekte. Izdvajanja za rashode za 

zaposlene, materijalne rashode, subvencije, 

tekuće donacije, socijalna davanja planirana 

su u iznosima koji su na nivou izvršenja za 

2014. godinu. 

 

III. ZAKLJUČAK 

Podneseno Izvješće o radu općinskog 

načelnika Općine Bilje za razdoblje srpanj- 

prosinac 2014. godine sadrži prikaz izvršenih  

poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika 

kao izvršnog tijela Općine Bilje, a  time i 

izvješće o mom radu na  zadovoljavanju 

potreba građana. 

Uz stručnu, administrativnu i tehničku 

potporu službi u Općini Bilje te u suradnji sa 

svojim zamjenicima,  gospodinom Gaborom 

Varga i Nandorom Dera , a u okviru 

financijskih mogućnosti planiranih 

Proračunom, nastojao sam i u ovom 

izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz 

svoje nadležnosti na način koji će osigurati 

uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje 

lokalnih potreba mještana Općine Bilje i 

kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja 

izvršnih poslova Općine Bilje  kao jedinice 

lokalne samouprave u ovom  izvještajnom 

razdoblju u 2014. godini kao i prethodnim 

izvještajnim razdobljima. 

Odgovorno trošenje i raspolaganje 

proračunskim sredstvima držim svojim 

obvezom, što je razvidno iz do sada 

navedenih podataka, a isto sam zahtijevao  i 

zahtijevat ću i u buduće, od svih korisnika 

proračunskih sredstava. 
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Kao i u svojim prethodnim  

Izvješćima  o radu, tako i ovim Izvješćem 

pozivam sve na suradnju i molim da se 

zajedničkom voljom, znanjem i  istrajnošću 

osiguraju najbolji uvjeti za održivi razvoj 

naše Općine na dobrobit naše djece koja to 

baštine. 

 

Spreman sam dati usmeni odgovor na 

sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje na 

svaki dodatni konkretan upit. 

 

U prilogu izvješća : 

 

-  Popis akata koje  je na moju  inicijativu i   

    prijedlog, a na  temelju  zakonskih   ovlasti     

   Općinskog   načelnika   donijelo  Općinsko    

   vijeće Općine Bilje  u ovom izvještajnom  

    razdoblju srpanj- prosinac   2014.g. 

 

-  Popis akata koje sam donio  temeljem    

  zakonskih ovlasti  Općinskog  načelnika   u     

    izvještajnom  razdoblju srpanj- prosinac     

   2014.g. 

 

iz kojih je razvidno da se i u ovom 

izvještajnom razdoblju intenzivno radilo te su 

se  donijele i realizirale odluke  od velikog i 

trajnog značenja za ostvarivanje boljih uvjeta 

za  život u našoj zajednici.  

 

S poštovanjem. 

 

Klasa: 080-01/13-01/4 

Urbroj: 2100/02- 2-15-10 

U Bilju, 05.ožujka 2015.g. 

 

                                                                                                 

Načelnik 

Željko Cickaj,iur.v.r. 

 

 

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

 

Popis akata koje je na  inicijativu i  

prijedlog Općinskog načelnika, a na 

temelju zakonskih ovlasti, donijelo  

Općinsko vijeće Općine Bilje u 

izvještajnom razdoblju srpanj  – prosinac 

2014.g. : 

 

 

1. Odluka  o ugradnji sustava centralnog 

grijanja u Domu kulture u Kopačevu 

 

2. Odluka o izmjenama i dopunama 

teksta  Natječaja za prodaju 

građevinskog zemljišta u Poslovnoj 

zoni „Sjever„ Općine Bilje 

 

3. Odluka o suglasnosti na izvođenje  

nepredviđenih  radova , izmještanja 

niskonaponske  mreže  i javne rasvjete 

u zoni zahvata kružnog toka u Bilju 

 

4. ZAKLJUČAK o davanju prethodne 

suglasnosti na prijedlog izmjena i 

dopuna Statuta Dječjeg vrtića Grlica 

 

5. Odluka o odabiru najpovoljnije 

ponude u I. krugu  Natječaja za 

prodaju građevinskog zemljišta u 

Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje 

 

6. Izvješće o radu načelnika Općine 

Bilje za period siječanj - lipanj 2014 

godine 

 

7. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg 

izvještaja  o izvršenju proračuna 

Općine Bilje za period 01.01.-

30.06.2014.godine 

 

8. Odluka  o provođenju otvorenog 

postupka javne nabave komunalne 

opreme (MV -02/2014) i potpisivanju 

Ugovora o sufinanciranju nabave 

komunalne opreme sa Fondom za 

zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost 

 

9. Odluka o provođenju pregovaračkog 

postupka javne nabave bez prethodne 

objave za nabavu dodatnih usluga na 

izradi Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Bilje 
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10. Odluka o broju korisnika i visini  

stipendija učenicima srednjih škola za 

školsku  2014/15.godinu 

 

11. Pravilnik o dodjeli stipendija 

studentima s područja Općine Bilje  

 

12. Pravilnik o dodjeli stipendija Općine 

Bilje učenicima srednjih škola  

13. Zaključak o imenovanje sudaca 

porotnika i to : 

 

a )  sudaca porotnika  za mladež  

      Županijskog suda u Osijeku 

b ) sudaca porotnika  za mladež  

     Općinskog   suda u Osijeku  

c ) sudaca porotnika  Općinskog suda 

u  

      Osijeku  

 

14. Odluka o izmjenama odluke o 

imenovanju članova  stožera zaštite i 

spašavanja 

 

15.  Odluka o suglasnosti na izvođenje 

dodatnih radova u zoni zahvata 

kružnog toka u Bilju, provođenje 

pregovaračkog postupka javne nabave 

i dodatak Ugovora o načinu 

sufinanciranja projekta 

Rekonstrukcija raskrižja cesta Ž 4257 

i Ž 4042 te prilazne nerazvrstane ceste 

u Crkvenoj ulici u Bilju 

 

16. Odluka o usvajanju 1. izmjena i 

dopuna plana razvojnih programa  

Općine Bilje za 2014. godinu i 

projekcije za 2015. i 2016. godinu 

 

17. Odluka o usvajanju 1. izmjena i 

dopuna programa javnih potreba u 

kulturi   Općine Bilje za 2014. godinu 

 

18. Odluka o usvajanju 1. izmjena i 

dopuna   program javnih potreba u 

sportu    Općine Bilje u 2014. godini 

 

19. Odluka o usvajanju 1. izmjena i 

dopuna programa trošenja sredstava 

od zakupa i prodaje poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu države na 

području Općine Bilje za 2014. 

godinu 

 

20. 1. izmjene i dopune programa 

održavanja komunalne infrastrukture 

za 2014. godinu 

21. 1. izmjene i dopune programa gradnje 

objekata i uređaja  komunalne  

infrastrukture za  2014.   godinu 

 

22. Odluka o usvajanju 1.izmjena i 

dopuna Proračuna Općine  Bilje za 

2014. godinu 

 

23. Odluka o usvajanju plana razvojnih 

programa Općine Bilje za 2015. 

godinu i projekcije za 2016. i 2017. 

godinu 

 

24. Odluka o izvršenju proračuna Općine 

Bilje za 2015. godinu 

 

25. Odluka o usvajanju Programa javnih 

potreba Općine Bilje u 2015. godini 

 

26. Odluka o usvajanju programa trošenja 

sredstava od zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

države na području Općine Bilje za 

2015. godinu 

 

27. Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2015. 

godinu 

 

28.  Program održavanja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu 

 

29.  Program o utrošku sredstava od 

prodaje stambenih objekata u 

državnom vlasništvu s područja 

Općine Bilje za 2015.g. 
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30. ODLUKa o usvajanju Proračuna 

Općine Bilje za 2015. godinu i 

projekcije za 2016. i 2017.g. 

 

31. Odluka o dodjeli  financijske potpore 

Župi Bezgrešnog Začeća BDM u 

Bilju  

 

32. Odluka o odabiru najpovoljnije 

ponude u II. krugu  Natječaja za 

prodaju građevinskog zemljišta u 

Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje 

33. Izvješće Komisije za utvrđivanje   

nepokretne imovine Općine Bilje 

 

34. Odluka o raspisivanju natječaja za 

zakup poslovnog prostora u Vardarcu 

 

35. Analiza stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Bilje 

 

36. Pravilnik o isplati pomoći roditeljima 

novorođene djece na području Općine 

Bilje u 2015.g. 

 

37. Odluka o isplati dara  

umirovljenicima  

 

38. Odluka o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za izradu smjernica za 

izradu Strategije razvoja Općine Bilje 

za period 2014-2020.g. 

 

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

 

Popis akata koje je temeljem zakonskih 

ovlasti donio načelnik u izvještajnom 

razdoblju srpanj – prosinac  2014.g. 

 

 

1. PRAVILNIK za provedbu programa 

Poticanje korištenja obnovljivih 

izvora energije u obiteljskim kućama 

 

2. ODLUKA  o raspisivanju javnog 

natječaja za prikupljanje ponuda 

fizičkih osoba za subvencioniranje 

projekata „Poticanje korištenja 

obnovljivih izvora energije u 

kućanstvima na području općine 

Bilje“ 

 

3. PRAVILNIK za provedbu Programa 

povećanja energetske učinkovitosti 

obiteljskih kuća 

ODLUKA o raspisivanju javnog   

natječaja za prikupljanje ponuda 

 

4. ODLUKA o raspisivanju javnog 

natječaja za prikupljanje ponuda 

fizičkih osoba za subvencioniranje 

projekata „Energetska učinkovitost 

obiteljskih kuća u Općini Bilje“ 

 

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

 

2. 

 

 Na temelju članka 34. Statuta Općine 

Bilje ( „Službeni glasnik" Općine Bilje br. 

5/13 i 3/14) Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 15. sjednici održanoj dana 16. ožujka  

2015. g. donijelo je  

 

 

ODLUKU O USVAJANJU  

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2014. GODINU 

 

 

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju 

Programa gradnje objekta i uređaja 

komunalne infrastrukture za 

2014.godinu. 

 

2. Ova Odluka bit će objavljena u „ 

Službenom glasniku “ Općine Bilje. 

 

 

Klasa: 363-01/13-01/3 

Urbroj:2100/02-01-15-6 

Bilje, 16. ožujak 2015.g. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

3. 

  

Na temelju članka 34. Statuta Općine 

Bilje ( „Službeni glasnik“ Općine Bilje br. 

5/13 i 3/14) Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 15. sjednici održanoj dana  16. ožujka  

2015. g. donijelo je  

 

ODLUKU O USVAJANJU  

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE ZA  2014. GODINU 

 

 

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju 

Programa održavanja komunalne 

infrastrukture  za 2014.godinu. 

 

2. Ova Odluka bit će objavljena u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

Klasa: 363-01/13-01/2 

Urbroj:2100/02-01-15-6 

Bilje,  16. ožujak 2015.g.    

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 

4. 

 
Na temelju članka 20. stavka 1.  

Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(Narodne novine, broj: 94/13) i članka 34. 

Statuta Općine Bilje ( “Službeni glasnik” 

Općine Bilje, broj 5/13 i 4/14), Općinsko 

vijeće Općine Bilje  na 15. sjednici, dana 16. 

03. 2015.g. usvojilo je 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA 

GOSPODARENJA OTPADOM NA 

PODRUČJU  

OPĆINE BILJE U 2014. GODINI 

 

 

Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom 

za općinu bila je određena člankom 11. 

Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 

110/07, 60/08 i 87/09), prema kojem Plan 

donosi Općinsko vijeće za razdoblje od osam 

godina.  

Plan gospodarenja otpadom u općini Bilje za 

razdoblje 2008.-2015. Općinsko vijeće 

usvojilo je na 18. sjednici 06. ožujka 2008. 

godine. Objavljen je u Službenom glasniku 

br. 1/08. 

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom (NN 94/13) rok za dostavu Izvješća 

o izvršenju Plana nadležnim institucijama je 

31. ožujka. Istim Zakonom je skraćen i 

vremenski period za koji se donosi Plan 

gospodarenja otpadom sa osam na šest 

godina.  

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom 

(NN 94/13), člankom 174. određeno je da 

Planovi koji su doneseni do stupanja na snagu 

ovog Zakona ostaju na snazi do isteka roka na 

koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u 

suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i 

Plana. 

 

1. Sakupljanje komunalnog otpada 

 

 Komunalni otpad na području Općine 

Bilje temeljem koncesije sakuplja i 

odvozi poduzeće Baranjska čistoća d.o.o. 

za održavanje čistoće i odlaganje 

komunalnog otpada, Ulica Republike 11, 

Beli Manastir. 

 Odvoz komunalnog otpada iz 

domaćinstva i privrede obavlja se 

jedanput tjedno.  

Otpad se skuplja i iznosi u kantama od 

120 l, te se odvozi i zbrinjava na 

„Gradskom odlagalištu“ komunalnog 

otpada Beli Manastir, smještenom na 

k.č.br. 3058, 3059, 3053/2, 3459, 3373, 
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3060/2 i 3060/1 u k.o. Beli Manastir, gdje 

je predviđena, nakon izgradnje 

regionalnog centra, pretovarna stanica.  

Izgrađena je nova kaseta u sklopu 

proširenja odlagališta i početak odlaganja 

komunalnog otpada na istu očekuje se 

tijekom 2015. godine. 

 Odlagalištem upravlja „Baranjska 

čistoća“ d.o.o. na temelju Dozvole koja 

važi do 2017. godine. 

 Način obračuna troškova skupljanja i 

odlaganja komunalnog otpada je volumen 

posude (120 l). 

 Dva puta godišnje (u proljeće i jesen) 

organizira se odvoz glomaznog otpada. 

 Organiziranim skupljanjem otpada iz 

domaćinstva obuhvaćeno je 100 % 

stanovništva općine Bilje. 

 Ukupna godišnja količina komunalnog 

otpada koja je sakupljena na području 

Općine Bilje i deponirana na „Gradskom 

odlagalištu“ Beli Manastir tijekom 2014. 

godine prema procijeni iznosi 1.070,72 

tone miješanog komunalnog otpada i 2,29 

tona biorazgradivog otpada.  

 

 

2. Mjere odvojenog skupljanja otpada 

 

2.1. U naseljima općine Bilje ukupno je 

postavljeno 9 reciklažnih otoka: 

 4 u naselju Bilje 

 2 u naselju Lug 

 1 u naselju Vardarac 

 1 u naselju Kopačevo 

 1 u naselju Kozjak 

 

Svaki reciklažni otok sadrži:  

 1 spremnik za odvojeno sakupljanje 

starog papira (volumen 2m3),  

 1 spremnik za ambalažno staklo 

(volumen 2m3),  

 1 spremnik za PET ambalažu 

(volumen 2m3),  

 1 spremnik za metalnu ambalažu 

(volumen 2m3) i  

 1 spremnik za stare baterije volumena 

20 l.  

 

Putem reciklažnih otoka tijekom 2014. 

godine odvojeno je skupljeno:  

 6,64 tona otpadnog papira 

 6,48 tona ambalažnog stakla  

 2,14 tone PET-a i 

 0,59 tona metalne ambalaže 

Uslugu pražnjenja spremnika obavlja tvrtka 

Unijapapir d.d. za preradu i promet 

sekundarnih sirovina, Zagreb, Radnička cesta 

22, s kojom je općina Bilje potpisala Ugovor 

o međusobnoj suradnji u skupljanju 

neopasnog otpada. U 2014. godini za 

pražnjenje spremnika utrošeno je 5.945,63 kn 

iz proračuna općine Bilje.  

 

2.2. Počevši od 01. srpnja 2014. godine, 

sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom, uveden je redoviti odvoz 

razvrstanog otpada iz kućanstava i to 12 puta 

godišnje, odvoz otpadne ambalaže od papira, 

kartona i plastike, te 4 puta godišnje otpadne 

staklene i metalne ambalaže. 

Prikupljanje razvrstanog otpada iz kućanstava 

u Općini Bilje vrši „Baranjska čistoća“ d.o.o. 

te isti predaje ovlaštenim oporabiteljima. 

U 2014. godini u Općini Bilje iz 

domaćinstava prikupljeno je: 

 8,89 tona otpadnog papira 

 0,50 tona ambalažnog stakla  

 9,07 tone PET-a i 

 0,20 tona metalne ambalaže 

Prikupljeni otpad predan je na oporavak: 

otpadni papir i karton – „Unijapapir“ Osijek, 

plastika – „Lotus 91“, metal – „Oksid“ i 

staklo – različiti oporabitelji.  

 

2.3. Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost u rujnu 2014. godine 

Općini Bilje odobreno je sufinanciranje 

nabave komunalne opreme – kanti i 

kompostera.  

Nakon provedenog postupka javne nabave 

24. prosinca 2014. godine sklopljen je ugovor 

sa tvrtkom Gradatin d.o.o. u iznosu od 

1.101.365,00 kn, te je u siječnju 2015. godine 

sklopljen ugovor sa Fondom u iznosu od 
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881.092,00 kn odnosno 80% sufinanciranja 

ugovorene cijene komunalne opreme. 

Nabavljene su 1722 plave kante za papir i 

karton, 1722 žute kante za plastiku, 500 

zatvorenih kompostera od 350 l i 500 

otvorenih kompostera od 650 l.  

 

2.4. Dva puta godišnje (u proljeće i jesen) 

organizira se odvoz glomaznog otpada putem 

tvrtke Baranjska čistoća d.o.o. 

 

2.5.  S Veterinarskom stanicom Beli 

Manastir, Osječka 128 potpisan je Ugovor o 

izvođenju poslova higijeničarske službe na 

području općine Bilje - prikupljanje i 

zbrinjavanje lešina pasa i mačaka. 

 

 

3. Sanacija i zatvaranje „divljih“ odlagališta 

otpada 

 

U travnju 2013. godine izrađena je dopuna 

Programa sanacije divljeg odlagališta otpada 

„Bilje“ iz 2010. godine, te je dana18. rujna 

2013. godine zaprimljen Plan sanacije divljeg 

odlagališta otpada BILJE – revizija 3, a dana 

24. rujna 2013. zaprimljeno očitovanje od 

Osječko – baranjske županije, Upravnog 

odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša kojim se podržava sanacija 

predmetnog odlagališta na način predviđen 

Planom sanacije divljeg odlagališta otpada 

„Bilje“ u Bilju iz rujna 2013. godine. 

Dana 24. srpnja 2013. godine Općina Bilje je 

s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost sklopila Ugovor o neposrednom 

sudjelovanju Fonda u sufinanciranju 

Programa sanacije divljeg odlagališta „Bilje“ 

na području općine Bilje, te je dana 23. 

prosinca 2013. godine sklopljen Dodatak 

Ugovoru kojim je utvrđena ukupna vrijednost 

sanacije u iznosu od 2.364.691,38 kn i 

sufinanciranje od strana Fonda u iznosu od 

1.891.753,10 kn odnosno 80% investicije. 

Tijekom 2013. godine ishođene su potrebne 

suglasnosti za sanaciju i riješeni svi 

imovinsko-pravni poslovi, čime je omogućen 

početak sanacije. 

Također je ishođena suglasnost Baranjske 

čistoće d.o.o. za odlaganje i zbrinjavanje 

izdvojenog komunalnog otpada s divljeg 

odlagališta u Bilju na ovlaštenu deponiju – 

Gradsko odlagalište komunalnog otpada u 

Belom Manastiru, te je dana 04.studenog 

2013. sklopljen Ugovor o prihvatu 

(odlaganju) otpada (KLASA:363-01/05-01/3; 

URBROJ: 2100/02-13-152) između Općine 

Bilje i Baranjske čistoće d.o.o. iz Belog 

Manastira, Ulica Republike 11. 

Dana 04. studenog 2013. godine izabrana je 

Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i 

graditeljstvo za vršenje stručnog nadzora nad 

izvođenjem radova sanacije divljeg 

odlagališta otpada „Bilje“ sukladno ponudi 

broj 374-4 od dana 28. listopada 2013. 

godine, te je izdana narudžbenica za uslugu i 

imenovan g. Pejo Rošić, dipl.ing.građ. za 

nadzornog inženjera.  

Dana 07. studenog 2013. je nakon 

provedenog postupka javne nabave sklopljen 

Ugovor o javnim radovima sanacije divljeg 

odlagališta otpada „Bilje“ (MV 1/13) 

(KLASA: 351-01/10-01/5; URBROJ: 

2100/02-13-58) između Općine Bilje i 

zajednice ponuditelja Komunalije Hrgovčić 

d.o.o. iz Županje, J.J. Strossmayera 175a i 

Jet-set d.o.o. iz Vrbanje, Kneza Ljudevita 

Posavskog bb. Istog dana izvođači su 

službeno uvedeni u radove. 

Radovi na sanaciji deponije izvođeni su 

tijekom studenog i prosinca 2013. godine, a 

po završetku radova na sanaciji dana 29. 

siječnja 2014. obavljen je inspekcijski 

nadzor, odnosno kontrola izvršenja Rješenja 

o sanaciji divljeg odlagališta otpada „Bilje“ 

kojim je općini Bilje naloženo da ukloni i 

zbrine zatečeni otpad. Inspektor je utvrdio 

kako je odlagalište u cijelosti sanirano. 

 

 

 

4. Utrošena financijska sredstva u 2014. 

godini 

 

 Za sanaciju divljih odlagališta otpada 

Općina Bilje utrošila je 18.942,21 kn 
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tijekom 2014. godine iz općinskog 

proračuna. Sredstva su utrošena za 

čišćenje onečišćenog okoliša i 

zbrinjavanje otpada nastalog nelegalnim 

odlaganjem. Radove sanacije obavilo je 

Trgovačko poduzeće Komunalno-Bilje 

d.o.o. iz Bilja. 

 Za sanaciju divljeg odlagališta otpada u 

Bilju, Općina Bilje je u 2014. godini 

isplatila 1.344.599,50 kn, trošak 

odlaganja otpada na odlagalištu, 

872.299,94 kn za izvođenje radova na 

sanaciji, 10.250,00 kn za nadzor nad 

radovima na sanaciji, ispostavljene 

situacije plaćene su nakon dostave 

sredstava od strane Fonda. 

 Za gospodarenje otpadom Općina Bilje 

utrošila je: 

 5.945,63 kn za trošak pražnjenja 

spremnika u sklopu reciklažnih otoka 

(usluge izvršene od strane Unijapapira 

d.d.) 

 16.553,04 kn za nabavu vreća za 

razvrstavanje otpada u kućanstvima 

 20.017,46 kn za trošak pražnjenja 

kontejnera (volumena 5m3) iz naselja 

Tikveš, Zlatna Greda i Bilje (usluge 

izvršene od strane Komunalnog – Bilje 

d.o.o.). 
 

 

Ovo Izvješće biti će objavljeno u Službenom 

glasniku Općine Bilje . 

 
 

Klasa: 351-01/10-01/1 

Urbroj: 2100/02-01-15-23 

Bilje, 16.03. 2015.g. 

    

                   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 

 

 

 

 

5. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik" broj: 05/13. i 3/14.), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 16.03.2015.g. donosi  

 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj 

naknadi 

 

Članak 1. 

 

Mijenja se i dopunjuje Odluka o komunalnoj 

naknadi (Službeni glasnik Općine Bilje broj 

7/01,1/02,7/03,8/03,1/04.,6/04. i 7/04)  na 

način da se  u  članku 4. poslije točke 8. 

dodaje točka 9.koja glasi „ i ostala područja 

Općine Bilje.“ 

 

Članak 2. 

 

Mijenja se i dopunjuje Odluka o komunalnoj 

naknadi (Službeni glasnik Općine Bilje broj 

7/01,1/02,7/03,8/03,1/04.,6/04. i 7/04)  na 

način da se  u  članku 5.u stavku 2.u tekstu 

„II ZONI“ poslije navedenih naselja,nakon 

naselja „Podunavlje“ dopunjuje slijedećim 

riječima  

„ i ostala područja Općine Bilje.“ 

 

Članak 3. 

 

U članku 7.toč.4.poslije podjele e) dodaje se 

tekst koji glasi: 

 „f)poslovni prostor i prostor 

proizvodnih djelatnosti u slučaju kada se 

poslovna djelatnost ne obavlja u 

prostoru……………….1,20 

Obračun komunalne naknade u slučaju 

navedenog u točci 4. ovog članka pod 

oznakom f) izvršit će se na zahtjev stranke 

dok obveza tako obračunate komunalne 

naknade počinje teći od dana podnošenja 

zahtjeva stranke. 
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Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave  u Službenom glasniku Općine 

Bilje.  

 

Klasa: 363-03/04-01/2 

Urbroj: 2100/02-01-15-4 

Bilje, 16.ožujka 2015.g.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 

6. 

 

 

 Temeljem 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. i 03/14.), a na prijedlog načelnika 

Općine Bilje, Općinsko vijeće  na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 16.03. 2015. godine 

donijelo je 

 

 

SMJERNICE 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja 

na području Općine Bilje za 2015. godinu 

 

 

UVOD 
 

 Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i 

spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04., 

79/07., 38/09. i 127/10.) definirano je da 

predstavnička tijela JL(P)S donose smjernice 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na svom području, u proračunu 

osiguravaju sredstva namijenjena za 

financiranje sustava zaštite i spašavanja u 

prevenciji, pripravnosti, reagiranju na 

katastrofe i otklanjanja mogućih uzoraka i 

posljedica katastrofa. 

 

 Na temelju ANALIZE o stanju 

sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Bilje za 2014. godine koju je 

Općinsko vijeće usvojilo na svojoj 14. 

sjednici od 17. prosinca 2014. godine i 

učinjenih rezultata sukladno razvoju 

opasnosti od prijetnji, većih nesreća i 

katastrofa s ciljem da se zaštita i spašavanje 

ljudi, materijalnih sredstava i okoliša, kao i 

ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava 

zaštite i spašavanja, kao redoviti slijed radnji,  

donose se Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu. 

 

 Cilj je Smjernicama osigurati 

postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava 

zaštite i spašavanja kao i proteklih godina, 

koji će s jedne strane osigurati najvišu razinu 

spremnosti za provedbu zadaća na području 

Općine Bilje.  

 

 Smjernice se odnose prije svega na 

stanje i razvoj svih operativnih snaga zaštite i 

spašavanja prema članku 7. navedenog 

Zakona, a sastoje se od: 

 Stožera zaštite i spašavanja, 

 Zapovjedništva i postrojbi 

vatrogastva, 

 postrojbe CZ, 

 službe i postrojbe središnjih tijela 

državne uprave koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u svojoj redovitoj 

djelatnosti, 

 udruge građana i službe pravnih osoba 

koje se zaštitom i spašavanjem bave u 

svojoj redovitoj djelatnosti. 

 

Operativne snage zaštite i spašavanja 

dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti 

planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi 

otklanjanja ili umanjenja mogućnosti 

nastanka katastrofe i velike nesreće te 

prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti 

okolnostima kada je proglašena katastrofa. 
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Operativnim snagama na području Općine 

Bilje rukovodi i koordinira načelnik Općine 

Bilje sukladno članku 9. navedenog Zakona. 

 

 

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 
 Stožer zaštite i spašavanja osniva se u 

svakoj jedinice lokalne samouprave, a 

aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 

prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Stožer 

zaštite i spašavanja Općine Bilje u pravilu bi 

se trebao sastajati dva puta godišnje, uoči 

protupožarne sezone i neposredno prije 

donošenja proračuna za iduću godinu. na 

sjednicama Stožera donosi se Plan rada 

Stožera i razmatraju se aktivnosti koje 

proizlaze iz programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara, te Analiza 

stanja sustava zaštite i spašavanja  i 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja. U narednoj godini pratit 

će se ustrojavanje, uvježbavanje i opremanje 

pripadnika Civilne zaštite opće namjene. 

 

 Stožer je stručna i savjetodavna 

potpora Načelniku kod rukovođenja 

operativnim snagama, te je za njegovu ulogu 

potrebno osigurati i konstantno usavršavanje. 

 

 U 2015. godini Stožer će sazivati 

redovne i izvanredne sjednice, pridržavati se 

Plana rada Stožera, te redovito voditi i 

ažurirati evidenciju. 

 

2. VATROGASTVO 

 

 Na temelju postojećeg stanja, 

dosadašnjih iskustava, izvješća i informacija 

može se zaključiti slijedeće: 

 Općina Bilje predstavlja jedno 

požarno područje iz čijeg se centra, 

odnosno središnje vatrogasne 

postrojbe DVD Bilje može 

intervenirati do svih značajnijih 

građevina i prostora u vremenu od 15 

minuta nakon dojave požara.  

 DVD Bilje je središnje i 

najorganiziranije vatrogasno društvo. 

DVD Lug, DVD Kopačevo i DVD 

Vardarac pružaju potporu pri 

vatrogasnom djelovanju središnjeg 

DVD Bilje. 

 Vatrogasnu zajednicu Općine Bilje 

potrebno je i dalje opremati sa 

vozilima, osobnom i skupnom 

opremom i ostalom tehničkom 

opremom i sredstvima za gašenje 

požara sukladno odredbama 

Pravilnika o minimumu tehničke 

opreme i sredstava vatrogasnih 

postrojbi. 

 Nastaviti vršite educiranje i 

usavršavanje vatrogasne mladeži. 

 Dobrovoljna vatrogasna društva 

uključiti u educiranje poljoprivrednih 

proizvođača i ostalog stanovništva u 

svezi spaljivanja biljnog otpada zbog 

požara na otvorenom, te 

promidžbenim porukama i 

obavijestima upozoravati i upoznavati 

javnost o štetnosti tih radnji i štetnosti 

po okoliš. 

 Dobrovoljna vatrogasna društva u 

sklopu VZ Općine Bilje dužni su 

sudjelovati u pripremi Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara, a u sklopu toga 

potrebno je sudjelovati u izradi Plana 

motrenja, čuvanja i ophodnje. 

 

 

 

3. CIVILNA ZAŠTITA 

 

 Procjenom ugroženosti predviđeno je 

33 pripadnika u postrojbi CZ opće namjene. 

U 2015. godine planirati potpuno 

popunjavanje objavom javnog poziva, a što 

će se precizirati  donošenjem najavljenog 

Zakona o Civilnoj zaštiti. Navedenim 

zakonom donijelo bi se nekoliko novih 

normativnih kategorija od značaja za 

djelovanje sustava civilne zaštite u cjelini. U 

prvom redu decentralizacija sustava 
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davanjem većih prava i više obveza 

jedinicama lokalne samouprave uz planiranje 

mnogo većih sredstava u proračunu za sustav 

zaštite i spašavanja. 

 

 U narednom periodu prioritet je 

opremiti pripadnike CZ sa odorama i 

obućom, da bi se mogli adekvatno angažirati, 

a nastojati se opremiti i sa skupnom opremom 

u skladu sa raspoloživim sredstvima 

predviđenim Proračunom i odobrenjem 

Načelnika. 

 

 Kontinuirano osposobljavati 

pripadnike Postrojbe civilne zaštite i 

povjerenika po naseljima u suradnji sa 

Državnom upravom zaštite i spašavanja, 

Područni ured Osijek. 

 

 

4. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH 

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJE SE 

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI 

 

 Službe i postrojbe središnjih tijela 

državne uprave koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u svojoj redovitoj 

djelatnosti uključeni su u zaštitu i spašavanje 

na području Općine Bilje kroz svoje 

sudjelovanje u Stožeru zaštite i spašavanje 

općine Bilje (djelatnici MUP-a i DUZS, 

Područni ured u Osijeku), kao savjetodavna 

tijela, ali i kao operativna u provođenju 

određenih zakonom propisanih radnji kojima 

se bave i u svojoj redovitoj djelatnosti (MUP-

regulacija prometa, sprečavanje nereda, 

državne inspekcijske službe i slično). 

 

 

5. UDRUGE GRAĐANA I SLUŽBE 

PRAVNIH OSOBA KOJE SE 

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI 

 

 Općina Bilje ima donesenu Odluku o 

određivanju pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje na području Općine Bilje. 

 

 Pravne osobe koje se zaštitom i 

spašavanjem bave kao svojom redovitom 

djelatnošću djeluju sukladno svojim 

operativnim planovima i planu zaštite i 

spašavanja na području Općine Bilje. 

Pozivaju se i aktiviraju za provođenje mjera i 

postupaka u cilju sprječavanja nastanka, te 

uklanjanju posljedica u slučaju katastrofa i 

velikih nesreća. 

 

 Materijalni i ljudski resursi pravnih 

subjekata navedeni su u radnim prilozima 

Plana zaštite i spašavanja Općine Bilje. 

 

 Pored službi i pravnih osoba koje se 

bave zaštitom i spašavanje, djeluju i udruge 

građana koje se financiraju iz Proračuna 

općine Bilje, koji različitim aktivnostima 

njeguju specifična znanja i vještine koje 

mogu značajno unaprijediti učinkovitu 

provedbu mjera zaštite i spašavanja. 

 

 Udruge građana bez obzira u kojoj su 

mjeri značajne za sustav zaštite i spašavanja 

moraju imati pokazatelje svoga rada kroz 

projekte ili planove rada u koji su planirani i 

elementi sustava zaštite i spašavanja, te kroz 

te elemente i opravdavati dobivena 

proračunska sredstva. 

 

 U tom smislu potrebno je neke udruge 

koje se financiraju sredstvima Proračunom 

Općine Bilje vezati ugovorom da određeni 

broj članova volontira i dragovoljno sudjeluje 

za potrebe sustava zaštite i spašavanja Općine 

Bilje kada se za to ukaže potreba i prilika. 

 

 

6. FINANCIRANJE I PLANIRANA 

SREDSTVA 

 

 Za potrebe organiziranja, provođenja i 

razvoja zaštite i spašavanja na području 

Općine Bilje u 2015. godini planirana su 

financijska sredstva koja su prikazana u 

tablici broj: 1 ovih Smjernica 
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TABLICA 1. (Izvod iz Proračuna) 
 

 

Jačanje 

komunal

ne 

infrastr

ukture 

PR

OG

RA

M 

01 

Sustav 

zaštite i 

spašavanja 

  383.225,00  223.000,00 35.719,24 258.719,24 223.000,00 223.000,00 

Jačanje 

komunal

ne 

infrastru

kture 

akti

vno

st 

Plan zaštite 

i 

spašavanja 

od požara 

323/611 Visina štete 

uzrokovane 

požarom 

30.000,00 30.000,00 25.000,00- 5.000,00 30.000,00 30.000,00 

Jačanje 

komunal

ne 

infrastru

kture 

akti

vno

st 

Redovna 

djelatnost 

JVP 

381/611 Visina štete 

uzrokovane 

požarom 

15.000,00 15.000,00  15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Jačanje 

komunal

ne 

infrastru

kture 

akti

vno

st 

VZ Bilje 

redovna 

djelatnost 

DVD-ova 

381/611 Visina štete 

uzrokovane 

požarom 

300.000,00 150.000,00 59.719,24 209.719,24 150.000,00 150.000,00 

Jačanje 

komunal

ne 

infrastru

kture 

akti

vno

st 

Popravak 

električnih 

instalacija 

u uredima i 

domovima 

kulture 

323 Broj 

instalacija 

9.225,00 -  - - - 

Jačanje 

komunal

ne 

infrastru

kture 

akti

vno

st 

Zaštita na 

radu 

323/611 Broj 

djelatnika 

7.000,00 6.000,00  1.000,00 7.000,00 6.000,00  6.000,00  

Jačanje 

komunal

ne 

infrastru

kture 

akti

vno

st 

Civilna 

zaštita 

329/611 Površina 

općine 

ugrožena 

poplavom 

20.000,00 20.000,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Jačanje 

komunal

ne 

infrastru

kture 

akti

vno

st 

Gorska 

služba 

spašavanja 

329/611 Površina 

općine koja 

je 

pokrivena 

2.000,00 2.000,00  2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 
 

ZAKLJUČAK 
 
Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga 

CZ, vatrogastva, različitih službi, ustanova i 

drugih skupina građana na području Općine 

Bilje u izvanrednim situacijama obavlja 

Stožer zaštite i spašavanja na zahtjev i u ime 

Načelnika. 

 

 

 

 

 

Nastaviti vršiti educiranje operativnih snaga i 

građana u suradnji sa DUZS, Područnim  

uredom u Osijeku, službama u Osječko-

baranjskoj županiji koje se bave zaštitom i 

spašavanjem i drugim snagama sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Bilje. 
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Ove Smjernice se imaju objaviti u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA: 810-01/14-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-15-28 

Bilje, 16.03.2015.g. 

      

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 
       
7.     

 
Na temelju članka 34. Statuta općine Bilje 

(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/13. 

i 03/14.) Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 15. sjednici održanoj dana 16.03. 2015. 

godine donijelo  

 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju izvješća o radu komunalnog 

redara za 2014. godinu i prihvaćanje 

Plana i programa rada za 2015. godinu 
 

I 

 

Usvaja se Izvješće o radu komunalnog redara 

Općine Bilje za 2014. godinu. 

 

 

 

II 

 

Prihvaća se Plan i program rada komunalnog 

redara Općine Bilje za 2015. godinu. 

 

III 

 

Izvješće o radu komunalnog redara Općine 

Bilje za 2014. godinu i Plan i program rada za 

2015. godinu prilažu se ovom Zaključku  i 

čine njegov sastavni dio. 

 

 

IV 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i biti će objavljen u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA: 363-05/15-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-15-2 

Bilje, 16. ožujak 2015. god. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

************************************ 
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8. 

 

 
  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, 

79/06, 141/06, 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,  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 15 . sjednici  održanoj dana 16.03.2015. godine, donosi 

 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude u III. krugu  Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u 

Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje 

 

 

I. 

 

 Općinsko vijeće Općine Bilje utvrđuje da je sukladno Zapisniku o otvaranju, pregledu, 

ocjeni i odabiru ponude III. KRUG, 03. OŽUJKA 2015. godine, po prijedlogu Povjerenstva,  

odabran najpovoljniji ponuditelj u III: KRUGU natječaja postupku Natječaja za prodaju 

građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje:  
 

red  

br.  
k.č.br. 

površina / 

okvirna 

površina 

namjena 
početna cijena 

u kn 
ponuditelj 

6. 
dio 442/3 

(situacija 8/5) 
1.500 m2 

- prodajna, proizvodna 

uslužna djelatnost  
91.200,00 kn   

7. 
dio 442/3 

(situacija 8/6) 
1.467 m2 

- prodajna, proizvodna 

uslužna djelatnost 
89.193,60 kn  

PONUĐENA CIJENA:       180.400,00 kn 
Pretium d.o.o. 

iz Osijeka, A. 

Parađžika 14 

 

II. 

 

Između Općine Bilje kao prodavatelja i najpovoljnijih natjecatelja, a iz točke I. ove Odluke kao 

kupaca, sklopit će se odgovarajući predugovor o kupoprodaji, kojim će se urediti međusobna prava i 

obveze ugovornih strana sukladno predmetnom Natječaju i Odluci o osnivanju poslovne zone na 

području Općine Bilje. 

 

 

III. 
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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 o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj 

zoni ''Sjever'' u Bilju sa Pretium d.o.o. iz Osijeka, A. Paradžika 14,  po ovoj  Odluci. 

 

VII. 

 

Ovlašćuje se općinski  načelnik Općine Bilje da s odabranim ponuditeljem iz točke I. ove Odluke, 

sklopi odgovarajući Predugovor o kupoprodaji zemljišta u Poslovnoj zoni ''Sjever'', 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. 

 

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 

III. Matični broj: 00431940 

2. PODACI O PRODAJI  

I. Broj natječaja Klasa: 944-01/14-01/2,  Ur.broj: 2100/02-01-14-7 

III. Javno oglašavanje  

     -datum 14.07.2014. ,  Ispravak 30. srpnja 2014. godine, 

      -glasilo „Glas Slavonije“  i web Općine Bilje  

IV. Rok dostave ponuda 03.03.2015. u 12:00 sati u III. KRUGU nadmetanja 

V. Otvaranje ponuda 03.03.2015. u 12:00 sati u III. KRUGU nadmetanja 

VI. Predmet prodaje Prodaja građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni 

„Sjever“ » Općine Bilje, - KATASTARSKE ČESTICE u 

vlasništvu Općine Bilje upisane u z.k. ul. 983  k.o. Bilje i 

to dijelovi k.č.br. 442/3,  442/11, 442/12, 442/18  – 

ukupno 18 čestica 

3. PODACI O III. KRUGU PRODAJE  

I Broj zaprimljenih ponuda i  

   nazivi ponuditelja 

Utvrđuje se da je zaprimljena 1 ponuda ponuditelja 

Pretium d.o.o.  iz  Osijeka, A. Paradžika 14.  za parcelu i 

to:  
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1. 

redni broj:                   6 

broj parcele:         dio 442/3(situacija 8/5) 

površina:                        1.500,00 m2 

početna cijena:              91.200,00 kn 

2. 

redni broj:                   7 

broj parcele:         dio 442/3(situacija 8/6) 

površina:                        1.467,00 m2 

početna cijena:              89.193,60 kn 

 

PONUĐENA CIJENA 

 za 1. i 2. ukupno:         180.400,00 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 broja novozaposlenih radnika, nakon čega se 

od tako utvrđenih prihvatljivih ponuda, odabire ponuda 

ponuditelja s najviše ponuđenom cijenom.  

Odabrana je ponuda jedinog ponuditelja u III krug,  iz 

slijedećih razloga: 

 

-  izabrana ponuda je jedini mogući odabir u III 

krugu, jer nije bilo drugih ponuditelja, a 

odabrana ponuda zadovoljavaju sve tražene 

uvjete natječaja. 

  

 

 

 

 

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Općinski načelnik Željko Cickaj, iur. 

                                            

 

KLASA: 944-01/14-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-15-31 

Bilje, 16. ožujka 2015. godine 

    

 

   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

****************************************************************************
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9. 

 

Na temelju članka 38. Zakona o 

ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) 

i članka 34. Statuta Općine Bilje («Službeni 

glasnik Općine Bilje» broj: 05/13. i 3/14), 

nakon provedenog natječaja i po prethodnom 

Mišljenju Umjetničkog vijeća  Hrvatsko-

mađarskog kulturnog centra, Općinsko vijeće 

Općine Bilje na svojoj 15. sjednici održanoj 

dana 16. ožujka  2015. godine, donijelo je  

 

 

 

RJEŠENJE 

o izboru i imenovanju ravnatelja  

HRVATSKO-MAĐARSKOG 

KULTURNOG CENTRA  

Općine Bilje   

 

 

I. 

 

Za ravnatelja HRVATSKO-

MAĐARSKOG KULTURNOG CENTRA 

Općine Bilje po Natječaju od 21. siječnja 

2015. godine izabire se  

 

DINKO ŽUPANOVIĆ 

(OIB: 17896695271) 

iz Bilja, Blatna 14 

 

 

II. 

 

Dinko Županović se imenuje za 

ravnatelja HRVATSKO-MAĐARSKOG 

KULTURNOG CENTRA Općine Bilje na 

rok od 4. godine.  

  

 

Obrazloženje 

 

 Člankom 38., stavak 2. Zakona o 

ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 

29/97, 47/99 i 35/08) propisano je da se 

aktom o osnivanju može odrediti da 

ravnatelja ustanove imenuje Vlada RH, 

nadležno ministarstvo ili predstavničko tijelo 

jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, a člankom 7. stavkom 2. Odluke 

o osnivanju javne ustanove HRVATSKO-

MAĐARSKOG KULTURNOG CENTRA 

Općine Bilje propisano je da ravnatelja 

imenuje i razrješava Općinsko vijeće Općine 

Bilje, a po pribavljenom mišljenju stručnog, 

odnosno umjetničkog osoblja Kulturnog 

centra. 

 

Članak 3. stavak 2. Zakona o 

upravljanju javnim ustanovama u kulturi 

(Narodne novine broj 96/01.) utvrđuje da 

ravnatelja imenuje predstavničko tijelo 

osnivača ili vlasnika na temelju javnog 

natječaja. 

 

 Općinsko vijeće je donijelo Odluku o 

nastavku rada Hrvatsko-mađarskog kulturnog 

centra («Službeni glasnik Općine Bilje» broj: 

07/13.) kojom je u članku 2. zadužilo 

načelnika Općine Bilje da u suradnji sa 

privremenim ravnateljem Hrvatsko-

mađarskog kulturnog centra Općine Bilje 

poduzme sve radnje za nastavak rada 

navedene ustanove, a u članku 3. zadužilo 

načelnika da pripremi, objavi i provede 

postupak natječaja, te nakon provedenog 

natječaja, predloži Općinskom vijeću 

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja 

Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine 

Bilje.  

 

 

Po objavljenom Natječaju od 21. 

siječnja 2015. godine, za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Hrvatsko-mađarskog 

kulturnog centra Općine Bilje pristigla je 

jedna prijava natjecatelja Dinka Županovića 

iz Bilja, Blatna 14 koji ujedno ispunjava 

uvjetima iz natječaja te se imenuje 

ravnateljem na razdoblje od 4 godine.  
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali 

se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 

dana pred Upravnim sudom u Osijeku. 

  

 

Klasa: 612.01/10-01/2 

Urbroj: 2100/02-01-15-20 

Bilje, 16.03. 2015. godine. 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 
****************************************   
 

 

10. 

Na temelju članka 454. i 455. Zakona 

o trgovačkim društvima ("Narodne novine"  

111/93., 34/99., 121/99., 52/00. – Odluka 

USRH, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 

125/11., 152/11., 111/12., 68/13.) 16. i 34. 

Izjave o osnivanju trgovačkog društva  

Komunalno-Bilje d.o.o.- potpuni tekst od 

15.07.2014.godine te članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, br.: 5/13., 3/14.) Općinsko vijeće 

Općine Bilje, na svojoj 15. sjednici održanoj 

16.03. 2015. donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju 

trgovačkog društva 

Komunalno-Bilje d.o.o. 

 

 

Članak 1. 

 

U Izjavi o osnivanju trgovačkog društva 

Komunalno-Bilje d.o.o. članak 17. mijenja 

se na način da se postojećem tekstu dodaju 

riječi : 

 

- imenovanju i opozivu Uprave 

Društva, 

 

tako da sada glasi: 

 

Članak 17. 
 

Skupština odlučuje o: 

 

- financijskim i drugim planovima i 

izvješćima Društva, upotrebi 

ostvarene dobiti i pokrivanju 

gubitaka,  

- zahtjevima za uplatu temeljnih uloga, 

uz suglasnost predstavničkog tijela 

osnivača,  

- povlačenju, prijenosu ili zasnivanju 

založnog prava na temeljnom 

kapitalu,uz suglasnost predstavničkog 

tijela osnivača,  

- mjerama ispitivanja nadzora i nadzoru 

nad vođenjem poslova, 

- postavljanju zahtjeva za naknadu štete 

koje Društvo može imati protiv 

članova Uprave i Nadzornog odbora 

- stjecanju, otuđivanju i opterećenju 

nekretnina, 

- izboru revizora Društva, 

- imenovanju i opozivu Uprave 

Društva, 

- izbor i opoziv članova Nadzornog 

odbora 

- zahtjevima  za prijenos udjela uz 

suglasnost predstavničkog tijela 

osnivača,  

- imenovanju zastupnika u sudskom 

postupku ako Društvo ne može 

zastupati Uprava i 

- obavlja i druge poslove iz svoje 

nadležnosti sukladno zakonu i ovoj 

Odluci. 

 

Članak 2. 

 

Članak 20. Izjave o osnivanju trgovačkog 

društva Komunalno-Bilje d.o.o. mijenja 

se na način da se  briše drugi stavak, odnosno 

riječi: 

 

„U prvom mandatnom razdoblju članovi 

Nadzornog odbora se biraju posebnom 
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odlukom predstavničkog tijela osnivača 

Društva.“  

  

a ubacuje se stavak: 

„- četiri člana Nadzornog odbora bira 

osnivač, a jednog člana imenuju radnici.“ 

 

 tako da sada glasi: 

 

Članak 20. 

 

- Društvo ima Nadzorni odbor od 5 (slovima: 

pet) članova koji se biraju na vrijeme od  4  

   (slovima: četiri) godine. 

- četiri člana bira osnivač, a jednog člana 

Nadzornog odbora imenuju radnici. 

- na konstituirajućoj sjednici članovi 

Nadzornog odbora biraju predsjednika i  

zamjenika  predsjednika. 

- Nadzorni odbor donosi odluke na sjednici 

većinom glasova članova Nadzornog odbora, 

pod uvjetom da najmanje polovina članova 

sudjeluje o odlučivanju. 

 

Članak 3. 

 

Članak 21. Izjave o osnivanju trgovačkog 

društva Komunalno-Bilje d.o.o. mijenja  

se na način da se postojećem tekstu dodaju 

riječi: 

„- donosi odluku o promjeni sjedišta 

Društva“ 

 

tako da  sada glasi:  

 

Članak 21. 

 

Nadzorni odbor: 

-  nadzire vođenje poslova Društva,  

-  zastupa Društvo prema članovima Uprave 

Društva i sklapa ugovor s direktorom Društva  

    kojim se utvrđuju sva prava i obveze,  

- donosi odluku o promjeni sjedišta Društva 

- utvrđuje cijenu komunalnih usluga Društva, 

uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika, 

- saziva Skupštinu Društva ukoliko je to 

potrebno radi dobrobiti Društva, 

- obavlja i druge poslove koji su mu dani u 

nadležnost ovom Odlukom,  zakonom i 

drugim općim aktima Društva. 

 

U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor 

može pregledavati poslovne knjige i 

dokumentaciju, te na drugi način ispitivati i 

provjeravati zakonitost rada Društva. 

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izviješće o 

obavljenom nadzoru. 

 

Članak 4. 

 

Članak 28. Izjave o osnivanju trgovačkog 

društva Komunalno-Bilje d.o.o. mijenja 

se na način da se brišu 1., 2. i 3. stavak, 

odnosno riječi: 

 

- Direktora imenuje predstavničko tijelo 

osnivača na temelju javnog natječaja. 

- U prvom mandatnom razdoblju 

predstavničko tijelo osnivača imenuje 

direktora posebnom odlukom . 

- Prije stupanja na tu dužnost direktor je 

dužan dati pisanu izjavu da je spreman 

prihvatiti dužnost člana Uprave i da nema 

zakonskih zapreka za njegovo imenovanje.“ 

  

a umjesto njih upisuje se pet (5) novih stavki, 

tako da sada glasi: 

 

Članak 28. 
 

- Direktor može biti svaka fizička 

osoba koja je potpuno poslovno 

sposobna i za koju ne postoje zapreke 

propisane Zakonom o trgovačkim 

društvima ili drugim zakonom.  

- Posebne uvjete za imenovanje 

direktora određuje Skupština 

Društva.  

- Mandat direktora traje četiri (4) 

godine.  

- Imenovani Direktor dužan je dati 

izjavu kod javnog bilježnika kojom 

izjavljuje da prihvaća imenovanje, da 

za imenovanje ne postoje zapreke 

utvrđene zakonom, kao i da je 
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upoznat s obvezom prijave podataka 

koji se upisuju u sudski registar.  

- Direktor ne može bez suglasnosti 

Društva za svoj ni za tuđi račun 

obavljati poslove koji ulaze u 

predmet poslovanja Društva, ne može 

biti član uprave niti nadzornog 

odbora u drugome društvu koje se 

bavi poslovima iz predmeta 

poslovanja Društva, a ne može ni u 

prostorijama Društva obavljati 

poslove za svoj niti za tuđi račun.  

  

 

Članak 5. 

 

Članak 29. Izjave o osnivanju trgovačkog 

društva Komunalno-Bilje d.o.o. mijenja  

se  na način da se postojećem tekstu dodaju 

riječi: 

- provodi odluke Skupštine Društva, 

- donosi opća akta o organizacijskom 

ustrojstvu Društva, Pravilnik o radu i 

druga opća akta sukladno posebnim 

propisima, uz suglasnost Nadzornog 

odbora ,  

 

tako da sada glasi:  

 

Članak 29. 

 

Uprava, odnosno direktor Društva vodi 

poslove Društva samostalno i na vlastitu 

odgovornost, te: 

- organizira i rukovodi procesom rada i 

poslovanja , 

- provodi odluke Skupštine Društva, 

- predlaže Nadzornom odboru poslovnu 

politiku Društva, 

- prati stanje sredstava, 

- priprema izviješća, odluke i druge 

akte iz nadležnosti tijela Društva,  

- donosi opće akte o organizacijskom 

ustrojstvu Društva, Pravilnik o radu i 

druge opće akte sukladno posebnim 

propisima, uz suglasnost Nadzornog 

odbora ,  

- zaključuje ugovore o radu sa 

zaposlenima i sukladno posebnim 

propisima odlučuje o pitanjima iz 

radnih odnosa,  

- predlaže cijene komunalnih usluga  i 

- obavlja i druge poslove iz svoje 

nadležnosti. 

 

Članak 6. 

 

Članak 30. Izjave o osnivanju trgovačkog 

društva Komunalno-Bilje d.o.o. mijenja na 

način da se dodaju posljednja tri (3) stavka  

 

tako da sada glasi: 

 

Članak 30. 
 

Direktor je odgovoran za : 

- zakonitost rada Društva 

- uredno i zakonito vođenje poslovnih 

knjiga  

- izradu financijskih izvješća društva i  

- obavljanje drugih poslova iz svoje 

nadležnosti sukladno zakonu i općim 

aktima Društva. 

Skupština Društva može u svako doba 

opozvati Direktora svojom odlukom.  

Direktor Društva može podnijeti ostavku 

koja se izjavljuje u pisanom obliku 

Skupštini    Društva.  

Ostavkom Direktoru Društva prestaje 

mandat dana kada je pisanu ostavku 

zaprimila Skupština Društva.  

 

Članak 7. 

 

Načelnik Općine Bilje ovlašten je pred 

javnim bilježnikom dati Izjavu o izmjenama i 

dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog 

društva Komunalno-Bilje d.o.o. iz ove 

Odluke. 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 

dana objave  u Službenom glasniku Općine 

Bilje. 
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Klasa:363-02/03-01/5      

Ur.br.:2100/02-01-15-99 

U Bilju, 16.03.2015.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA.mag.iur. 

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

 

11. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine 

Bilje («Službeni glasnik» broj 5/13), 

Općinsko vijeće Općine Bilje, na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 16.ožujka 2015. 

godine donosi 

 

ODLUKU   

o provođenju otvorenog postupka javne 

nabave s ciljem sklapanja okvirnog 

sporazuma s jednim gospodarskim subjektom 

za predmet nabave preventivna i obvezatna 

preventivna deratizacija i dezinsekcija na 

području Općine Bilje za razdoblje od 2015. 

– 2016.g. 

(EMV 3/2015) 

 

I. 

 

Općina Bilje provest će otvoreni 

postupak javne nabave s ciljem sklapanja 

okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim 

subjektom za nabavu usluga  preventivne i 

obvezatne preventivne deratizacije i 

dezinsekcije na području Općine Bilje za 

razdoblje od 2015. – 2016.g. 

 

II. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da 

u svojstvu naručitelja, provede propisani 

postupak javne nabave sukladno Zakonu o 

javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 

13/14), sklopi okvirni sporazum, temeljem 

sklopljenog okvirnog sporazuma sklopi 

ugovore o javnoj nabavi te izvrši isplate 

sukladno potpisanima ugovorima o javnoj 

nabavi.  

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku“ 

Općine Bilje. 

Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o provođenju 

otvorenog postupka javne nabave s ciljem 

sklapanja okvirnog sporazuma s jednim 

gospodarskim subjektom za predmet nabave 

preventivna i obvezatna preventivna 

deratizacija i dezinsekcija na području 

Općine Bilje za razdoblje od 2014. – 2015.g. 

(MV 1/14), KLASA: 501-05/14-01/2 

URBROJ: 2100/02-01-14-2, od 13. lipnja 

2014. godine („Službeni glasnik“ broj: 

4/2014). 
 

KLASA:  501-05/14-01/2 

URBROJ: 2100/02-1-15-12 

Bilje, 16.03. 2015. godine   

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA.mag.iur. 

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

12.  

 

Na temelju članka 34.  Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj 

05/13. 3/14.) i članka 27. i 29. Odluke o 

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine Bilje 

(Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj 3/10. 

3/14) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 

15.sjednici održanoj dana 16.03.2015.g. 

donijelo je  

 

ODLUKU 

 o pokretanju postupka za  prodaju  stanova u 

vlasništvu Općine Bilje  

i provođenju natječaja za  prodaju stanova u 

vlasništvu Općine Bilje 
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I. 

 

Pokreće se postupak za prodaju stanova u 

vlasništvu Općine Bilje. 

 

II. 

 

Ovlašćuje se Povjerenstvo za prodaju stanova  

imenovano Odlukom Općinskog vijeća 

Općine Bilje ( KLASA:023-01/13-01/1, 

URBROJ: 2100/02-01-14-13), od 29. travnja 

2014. godine da  utvrdi  stanove u Vlasništvu 

Općine Bilje  koji će biti  predmet prodaje, 

tržišne cijene stanova,  prijedloge posebnih 

uvjeta prodaje i popuste te druga pitanja bitna 

za provođenje postupka prodaje stanova i 

provedbu javnog natječaja. 

 

III. 

 

Na osnovu utvrđenih podataka i prijedloga 

Povjerenstva iz točke II. ove odluke,  Odluku 

o prodaji, uvjetima i načinu prodaje stanova 

donosi Načelnik, odnosno Općinsko vijeće 

sukladno članku 7.  Odluke o  uvjetima, 

načinu i postupku gospodarenja nekretninama 

u vlasništvu Općine Bilje (Službeni glasnik“ 

Općine Bilje, broj 3/10. i 3/14.). 

                                  IV. 

Za ocjenu nadležnosti iz prethodnog stavka 

relevantna je početna cijena utvrđena 

prijeobračuna popusta. 

V. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

Službenom glasniku Općine Bilje. 

 

Klasa: 370-03/15-01/1 

Urbroj: 2100/02-01-15-1 

Bilje, 16.03.2015.g.  

 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

13. 

 

Na temeljem  članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 05/13 i 3/14) Općinsko vijeće Općine 

Bilje, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 

16.03. 2015. g. donijelo je  
 

 

ODLUKU 

o pripremi dokumentacije i prijave na 

natječaje raspisane prema Mjeri07 „Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ 

iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014-2020 
 

 

I. 
 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu prijavitelja pripremi svu potrebnu 

dokumentaciju za prijave na  natječaje 

raspisane prema Mjeri07 „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014-2020. 

 

II. 
 

Zadužuje se Načelnik Općine Bilje da 

provede potrebne postupke nabave za 

dokumentaciju koja je potrebna za prijave na 

natječaje, te da potpiše potrebne ugovore i 

izvrši uplate sukladno potpisanim 

ugovorima. 

III. 
 

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće 

o podnesenim prijavama i tijeku prijavljenih 

projekata. 

IV. 
 

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke 

koja su planirana u Proračunu Općine Bilje za 

2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. 

godinu koristiti će se prema projektima za 

koje su planirana, a sredstva koja nisu 

planirana Proračunom osigurati će se 

Izmjenama i dopunama Proračuna. 
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V. 
 

Ovaj Odluka objavit će se u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 
 

 

Klasa:306-02/15-01/1 

Urbroj: 2100/02-01-15-1 

Bilje, 16.03.2015.g.                 
 

 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 
****************************************   

 

 

14. 

   

Na temelju članka 31.  Statuta Općine 

Bilje (Službeni glasnik Općine Bilje broj 5/9. 

i 3/14) Općinsko vijeće Općine Bilje na 15. 

sjednici održanoj dana  16.03.2015.godine 

donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika  

Županijskog  suda u Osijeku 

 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Bilje, kao 

ovlašteni predlagatelj sudaca porotnika 

sukladno članku 119. stavak 2.  Zakona o 

sudovima za mladež (Narodne novine, broj: 

28/13) predlaže Skupštini Osječko-baranjske 

županije da za suce porotnike  Županijskog  

suda u Osijeku  imenuje  

 

1. INGRID PLAŠČAK   iz BILJA  

2. MARINKA BOLJEŠIĆ  iz BILJA 

3. ALEKSANDAR STOJKOVIĆ  iz 

BILJA 

 

Članak 2. 

 

Radi valjanog utvrđivanja činjenica o 

ispunjavanju zakonskih uvjeta za imenovanje 

na dužnosti sudca porotnika , uz ovaj 

Zaključak  dostavlja se za svakog 

predloženog kandidata preslika osobne 

iskaznice, odnosno vlastoručno potpisana 

izjava o prihvaćanju kandidature s potrebnim 

podacima o ispunjavanju zakonskih uvjeta za 

imenovanje na predloženu porotničku 

dužnost. 

 

Članak 3. 

 

 Ovaj Zaključak i prilozi pobliže 

navedeni u članku 2. ovog Zaključka dostavit 

će se Komisiji za izbor i imenovanja 

Skupštine Osječko-baranjske županije na 

daljnji postupak. 

 

 

KLASA:711-02/15-01/1 

URBROJ:2100/02-01-15-3 

Bilje, 16.03.2015.godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 
****************************************   

 

15. 

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona 

o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 

61/11, 27/13 i 48/13 - pročišćeni tekst) i 

članka 34. Statuta Općine Bilje (“Službeni 

glasnik“ Općine Bilje, broj:05/13., 3/14.), 

Općinsko  vijeće Općine Bilje  na svojoj 15. 

sjednici održanoj 16.03. 2015. godine 

donijelo je  

 

 

O D L U K U  

o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Bilje  za 

razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine  
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Članak 1.  

 

Ovom Odlukom raspoređuju se 

sredstva za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Bilje za razdoblje siječanj – prosinac 2015. 

godine,  

 

Članak 2.  

 

Za svakog člana Općinskog vijeća 

utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava 

tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju 

sredstva razmjerno broju njenih članova 

Općinskog  vijeća u trenutku konstituiranja 

Općinskog  vijeća.  

Za svakog izabranog vijećnika 

podzastupljenog spola političkoj stranci, 

odnosno nezavisnoj listi pripada 10 % iznosa 

predviđenog po svakom vijećniku. 

 

Članak 3.  

 

Za svakog člana Općinskog vijeća 

utvrđuje se iznos od 100,00 kuna za jednog 

vijećnika za razdoblje siječanj – prosinac 

2015.g. 

 

Članak 4. 

 

 Sredstva iz članka 1. ove Odluke 

isplaćivat će se iz Proračuna Općine na žiro-

račun političke stranke, odnosno na žiro-

račun nositelja nezavisne liste. 

 

Članak 5. 

 

 Sredstva za provođenje  ove Odluke 

planirana su  kao takva u Proračunu Općine 

Bilje za 2015.g. 

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku“ 

Općine Bilje. 

 

KLASA: 041-01/12-01/1 

URBROJ: 2100/02-1-15-30 

Bilje, 16. ožujka 2015.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 
****************************************   
 

16. 

 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik" broj: 05/13.i 3/14.), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 16.ožujka 2015.g. 

donosi  

 

 

ODLUKA 

o isplati dara umirovljenicima 

 

Članak 1. 

 

Iz sredstava proračuna namijenjenih za dar 

umirovljenicima  odobrava se isplata dara za 

umirovljenike sa  prebivalištem na području 

Općine Bilje  u iznosu  

 

200,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom 

do 1.000,00 kuna 

150,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom 

od 1.000,01-1.500,00 kuna 

100,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom 

od 1.500,01-2.500,00 kuna 

 

 

Članak 2. 

 

Umirovljenicima koji mirovinu 

primaju sa osnova mirovinskog staža u 

Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u 

inozemstvu  odobrava se isplata sukladno 

točci 1.ove odluke ako ukupni iznos obje 

mirovine ne prelazi 2.500,00 kuna. 
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Članak 3. 

 

Načelnik Općine Bilje organizirati će sa 

računovodstvom Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Bilje podjelu dara.  

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objaviti će se u Službenom glasniku Općine 

Bilje.  

 

 

Klasa: 402-10/14-02/1 

Urbroj: 2100/02-01-15-3 

Bilje, 16.ožujka 2015.g.  

 

 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 
****************************************   

 

 

17. 

Na temelju članka 34. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik" broj: 05/13.i 3/14.), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 16.ožujka 2015.g. 

donosi  

 

 

           ZAKLJUČAK 

 

 

I. 

 

Odobrava se zaključivanje Sporazuma o 

obročnom plaćanju dugovanja odvjetniku 

DOMAGOJU REŠETAR, a prema izvodu 

otvorenih stavaka  po ispostavljenim 

računima na ime pruženih pravnih usluga u 

ukupnom  iznosu od 99.646,49 kn 

Sporazum u prilogu ovog Zaključka  i čini 

njegov sastavni. 

 

 

 

II. 

 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Bilje da 

potpiše Sporazuma iz točke I. ovog Zaključka  

i  izvrši plaćanje po istom. 

 

III. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Službenom 

glasniku Općine Bilje. 

 

 

Klasa: 022-01/13-01/1 

Urbroj: 2100/02-01-15-69 

Bilje, 16.ožujka 2015.g.  

 

 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 

 

18. 

 

Na temelju članka  441., u vezi 

primjene članka 52. Zakona o trgovačkim 

društvima („Narodne novine“ broj: 111/93, 

34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 

137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), 

članka 35. stavka 1. točke 5., analogno članku 

48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj:33/01, 60/01, 129/05, 

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

19/13-prečišćeni tekst) i podredno članku 15. 

Zakona o sprječavanju sukoba interesa 

(Narodne novine , broj : 26/11, 12/12 i 

48/13), članka 34. Statuta općine Bilje 

(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/13. 

i 03/14.), sukladno članku 19 i 27 Izjave o 

osnivanju trgovačkog društva Komunalno-

Bilje d.o.o., Općinsko vijeće Općine Bilje, na 

svojoj 15. sjednici održanoj dana 16. ožujka  

2015. godine, donijelo je 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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ZAKLJUČAK 
u povodu inicijative Nadzornog odbora 

Komunalno-Bilje d.o.o. za opoziv prokure  
 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Bilje, razmatrajući 

prijedlog Nadzornog odbora trgovačkog 

društva Komunalno-Bilje d.o.o. za opoziv 

prokure, utvrđuje da je Općina Bilje jedini 

osnivač Društva koji ima kompetencije 

Skupštine i sudjeluje putem ovlaštenog 

punomoćnika predstavničkog tijela Osnivača, 

te prihvaća inicijativu za opoziv prokure dane 

prokuristi: 

 

 

 

IME I PREZIME PROKURISTA:  Milorad 

Nenadović 

 

PREBIVALIŠTE:Vukovarska 51, Bilje 

       

OIB: 76183906699 

 

 

VRSTA PROKURE:  

- zastupa društvo samostalno i  

- pojedinačno pri sklapanju ugovora i 

poduzimanju drugih pravnih radnji 

i zastupanju u postupcima pred 

upravnim i drugim državnim 

tijelima, ustanovama s 

javnopravnim ovlastima, te 

državnim i izbranim sudovima, 

  

- Prokurist bez posebnog ovlaštenja 

ne može  

- otuđiti niti opteretiti nekretnine 

društva, davati izjave niti 

poduzimati pravne i bilo kakve 

druge radnje kojima se započinje 

stečajni postupak ili koji drugi 

postupak koji dovodi do prestanka 

društva    

 

 

II. 

 

Općinsko vijeće Općine Bilje kao 

predstavničko tijelo Osnivača, putem 

predsjednika i ovlaštenog punomoćnika 

predstavničkog tijela Osnivača, odnosno 

Skupštine - Igora Ružičke i zakonskog 

zastupnika Osnivača trgovačkog društva 

Komunalno-Bilje d.o.o. – Željka Cickaja, 

određuje provođenje svih potrebnih radnji 

za upis promjena – opoziva prokure u 

Sudskom registru Trgovačkog suda u 

Osijeku. 

 

 

III. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i dostaviti će se Upravi 

Komunalnog-Bilje d.o.o.  

 

KLASA:363-02/03-01/05 

URBROJ: 2100/02-01-15-100 

Bilje, 16.03.2015.g. 

                                                     

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

*******************************  
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AKTI NAČELNIKA  

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

1. 
 

Na temelju članka 4. i 5. Zakona o 

zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 

(„Narodne novine“, br. 79/07, 113/08 i 

43/09), članka 4. Pravilnika o načinu 

provedbe obvezatne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije („Narodne 

novine“ br. 35/07, 76/12), članka 51. 

Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ 

Općine Bilje br. 05/13 i 3/14), a na 

prijedlog Zavoda za javno zdravstvo 

Osječko-baranjske županije, načelnik 

Općine Bilje dana 22. siječnja 2015. 

godine donosi  

 

 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE 

PUČANSTVA OD ZARAZNIH 

BOLESTI – DEZINFEKCIJA, 

DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA – 

NA PODRUČJU OPĆINE BILJE ZA 

2015. GODINU 

 

 

I. Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije 

 

Sukladno članku 4. Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne 

novine br. 79/07, 113/08 i 43/09), 

Republika Hrvatska, županije, općine i 

gradovi obvezni su osigurati provođenje 

mjera dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije (u nastavku teksta: DDD) kao 

mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 

te sredstva kao i stručni nadzor nad 

provođenjem tih mjera. 

Zaštita pučanstva od zaraznih 

bolesti ostvaruje se obveznim mjerama za 

sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, 

tj.: 

 

A.  Općim DDD mjerama koje se 

provode na osnovi Ugovora ili 

narudžbenice sklopljenog s korisnikom 

usluge  

B.  Posebnim DDD mjerama koje se 

provode na osnovi Programa mjera za 

zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za 

područje županije, općine ili grada. 

C.  Sigurnosnim DDD mjerama – 

protuepidemijskim DDD koje se   

provode  na osnovi članka 47. Zakona 

o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, 

odnosno radi zaštite pučanstva 

Republike Hrvatske od unošenja te 

sprečavanja i suzbijanja kolere, kuge, 

virusnih hemoragijskih groznica, žute 

groznice i drugih zaraznih bolesti te se 

poduzimaju  mjere određene ovim 

Zakonom i međunarodnim ugovorima 

kojih je Republika Hrvatska stranka. 

D.  Ostalim mjerama  koje se  provode 

sukladno člancima 57. do 66. Zakona, 

tj. u slučaju pojave epidemije ili 

elementarnih nesreća; prijenosa, 

pogreba i iskopavanja umrlih osoba te 

bolničkih infekcija. 

 

 

II. Provedba preventivne i obvezne 

preventivne DDD kao posebne mjere 

 

 Obvezna DDD kao posebna mjera 

provodi se prema Programu mjera 

donesenim najkasnije do 31. siječnja za 

tekuću godinu za područje županije, općine 

ili grada, a  na osnovi članka 5. Zakona o 

zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 

79/07, 113/08 i 43/09).  

Obvezna DDD kao posebna mjera provodi 

se radi: 

-   sprječavanja pojave zaraznih bolesti 

-   suzbijanja širenja zaraznih bolesti u 

prometnim sredstvima 

-   suzbijanja širenja zaraznih bolesti u 

skladištima hrane 

 

Obvezna DDD kao posebna mjera provodi 

se kao: 
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1. Preventivna DDD kao posebna 

mjera provodi se radi: 

(1) uklanjanja rizika od 

pojave i prijenosa 

zaraznih bolesti 

(2) uklanjanja šteta koje 

nastaju uništavanjem i 

onečišćenjem hrane te 

(3) kontaminacije 

stambenih  i 

gospodarskih objekata 

pod sanitarnim 

nadzorom koje uzrokuju 

mikroorganizmi, štetni 

člankonošci 

(Arthropdoda) i štetni 

glodavci. 

2. Obvezna preventivna DDD kao 

posebna mjera provodi se radi: 

(1) suzbijanja širenja 

zaraznih bolesti u 

objektima koji 

podliježu sanitarnom 

nadzoru 

(2) suzbijanja širenja 

zaraznih bolesti u 

prometnim sredstvima 

te 

(3) suzbijanja širenja 

zaraznih bolesti u 

skladištima hrane. 

 

 

III. Opći nacrt provedbe DDD 

mjera kao posebnih mjera 

 

U provođenju kemijske mjere 

dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i 

biološke mjere dezinsekcije na području 

općine Bilje mogu se rabiti samo kemijska 

i biološka sredstva za koje  je osim 

toksikološke ocjene sukladno posebnim 

propisima izrađena i ocjena učinkovitosti 

na temelju kemijskog, fizikalnog i 

biološkog istraživanja u Republici 

Hrvatskoj.  

Zabranjeno je koristiti kemijsko ili 

biološko sredstvo kojem je istekao rok 

valjanosti. Nakon isteka roka navedenog u 

Rješenju za promet i uporabu sredstva, 

sredstvo se može nalaziti u prometu i 

uporabi najviše 18 mjeseci, radi potrošnje 

postojećih zaliha, ali isključivo ako je 

sredstvo još u roku valjanosti.  

 

1. DEZINSEKCIJA 

  

 Preventivna dezinsekcija kao 

posebna mjera podrazumijeva mehaničke, 

fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje 

se provode s ciljem: 

 

- sprječavanja zadržavanja i 

razmnožavanja štetnih 

člankonožaca (Arthropoda) 

- smanjenja populacije štetnih 

člankonožaca (Arthropoda) te 

- održavanje populacije štetnih 

člankonožaca (Arthropoda) na 

biološki prihvatljivom minimumu 

radi osiguranja kvalitetnih 

higijenskih i sanitarno – tehničkih 

uvjeta. 

 

Obvezna preventivna 

dezinsekcija kao posebna mjera 
podrazumijeva mehaničke, fizikalne, 

biološke ili kemijske mjere. Preventivna i 

obvezna preventivna dezinsekcija kao 

posebna mjera provodi se na površinama, u 

prostorima ili objektima koji podliježu 

sanitarnom nadzoru, a poduzimaju se u 

izvanrednim situacijama: 

 

- ako postoji povećan rizik 

prenošenja zaraznih bolesti koje 

prenose štetni člankonošci 

(Arthropoda) temeljem 

epidemioloških indikacija 

- ako populacija štetnih 

člankonožaca (Arthropoda) pređe 

prag štetnosti 
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- ako se odredi šteta na zalihama 

hrane nastala djelovanjem štetnih 

člankonožaca (Arthropoda) 

- ako su u sanitarnom nadzoru 

uočene nepravilnosti u održavanju 

objekata koje pogoduju razvoju 

štetnih člankonožaca (Arthropoda) 

- tijekom elementarnih nepogoda i  

- tijekom masovnih skupova, 

sportskih i ostalih manifestacija. 

 

Primjena pesticida u proizvodnim i 

poslovnim prostorima ne smije se provoditi 

tijekom radnog procesa. Svaka primjena 

pesticida mora biti provedena na način da 

se ne kontaminira hrana, ne oštete ili 

zaprljaju neciljne površine, ne ugrozi 

zdravlje ljudi i ne onečisti okoliš. 

 Prije početka dezinsekcije u 

objektima u kojima se nalazi hrana, mora 

se zaštiti hrana od mogućeg onečišćenja, 

kao i primijeniti pesticide koji ne ostavljaju 

mirise na tretiranoj površini na koju se 

stavlja hrana. 

 Prostori u kojima je dezinsekcija 

provedena, raspršivanjem, zamagljivanjem, 

zadimljavanjem ili fumigacijom mogu se 

ponovno koristiti tek po isteku radne 

karence predviđene za pesticide koji su 

uporabljeni. 

 Kemijska sredstva, odnosno 

pesticide ovlašteni  izvoditelj obvezatnih 

DDD mjera ne smije davati korisnicima 

obveznih DDD mjera na korištenje bez 

nadzora. 

 

KOMARCI 

 

Učinkovito suzbijanje komaraca je 

višegodišnji organizirani neprekidni 

program suzbijanja, koji u sebi sadržava 

radnje uzorkovanja i prosudbe brojnosti 

populacije komaraca te na osnovu 

znanstveno utvrđenih uobičajenih spoznaja 

i njihovo suzbijanje. Suzbijanje komaraca 

provodi se kao preventivna mjera sukladno 

Programu mjera. 

 Zavod za javno zdravstvo Osječko-

baranjske županije kontinuirano tijekom 

godine prikuplja podatke o prisustvu 

komaraca na području županije, odnosno 

provodi organizirani monitoring. 

Suzbijanje komaraca provodi se na 

četiri razine, vodeći stalnu brigu o 

očuvanju  biološke raznolikosti područja: 

 

1. Sanacijskim postupcima koji 

se temelje na sustavnom 

uklanjanju ili smanjivanju 

uvjeta za razvoj i 

razmnožavanje, sanacijskim 

postupcima otklanjanja 

ekoloških niša na području 

provedbe programa suzbijanja.  

 

2. Biološkim mjerama 

suzbijanja: 
       koje se provodi: 

  -  uvođenjem predatora ličinki 

komaraca: 

  -  primjenom biocidnih 

pripravaka na bazi Bacillus thurigiensis 

var. israelensis 

 

3. Kemijskim mjerama 

suzbijanja: 

koje se provode:  

- primjenom regulatora rasta u 

obliku tekućine, granula ili 

sporo otpuštajućih briketa bez 

šteta za neciljane vrste u čistim 

vodama.  

- primjenom insekticidnih 

larvicida u obliku močivih 

prašiva, tekućine, granula ili 

kompresa 

 

4. Adulticidna metoda 

Koje se provode postupcima: 

- rezidualnog prskanja 

(rasprašivanja) zatvorenih prostora 

- hladnog zamagljivanja sa 

zemlje pri čemu su ekološki 

najprihvatljiviji vodeni rastvori 

insekticida 
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- toplog zamagljivanja sa 

zemlje, za obradu manjih ili većih 

ciljanih površina 

 

 Dezinsekcija komaraca će se izvoditi 

na području naselja Općine Bilje: 

- uništavanjem larvi insekata 

zasipavanjem larvicidima drugih 

stajaćih voda, otvorenih vodotoka i 

bušotina, te ostalih mjesta 

pogodnih za razvoj larvi, 

- uništavanjem odraslih (letećih) 

oblika metodom orošavanja ili 

zamagljivanja insekticidima 

namijenjenih za takvu uporabu. 

 Dezinsekcija komaraca će se 

obavljati na javnim površinama naselja 

Općine Bilje u periodu od lipnja do rujna, 

najmanje 3 puta, a po potrebi i češće. 

Poslove preventivne dezinsekcije 

povjerit će se najpovoljnijoj ovlaštenoj 

pravnoj osobi. 

Izvršitelj poslova izvršit će poslove 

preventivne dezinsekcije prema ovom 

Programu za sveukupnu cijenu koja će biti 

utvrđena putem javnog natječaja 

(Najpovoljniji ponuđač). 

Izvršitelja poslova obvezati će se da 

po svakom izvršenom poslu iz ovog 

Programa sačini Izvješće o broju akcija, 

utrošenoj količini larvicida ili insekticida, 

te o postignutim rezultatima na uništavanju 

štetnih insekata, kojeg će dostaviti Općine 

Bilje. Isto tako izvršitelja će se obvezati, da 

polugodišnje, pismeno izvjesti nadležan 

Zavod za javno zdravstvo o obavljenim 

mjerama DDD. 

Tri (3) dana prije provođenja mjera 

preventivne dezinsekcije, izvršitelj radova 

dužan je o tome obavijestiti nadležne 

zdravstvene ustanove, nadležnog 

Sanitarnog inspektora, pčelarska društva i 

Komunalnog redara Općine Bilje, a 

građanstvo Općine Bilje, putem javne 

objave (radio, novine, leci), te nadležnom 

Zavodu za javno zdravstvo dostaviti 

Operativni plan koji treba sadržavati 

podatke o početku i trajanju akcije, 

vrstama preparata koji se koriste i 

metodama provedbe akcije, te poduzete 

mjere zaštite od neciljanih otrovanja i 

zaštite od mogućeg zagađenja okoliša. 

Vrijednost poslova prema ovom 

Programu isplatit će se na račun izvođača 

poslova u dvije (2) rate, po izvršenom 

tretmanu i potvrdi osoba i tijela ovlaštenih 

za kontrolu i odobrenje, a na teret 

Proračuna Općine Bilje. 

Programom javnih potreba u 

zdravstvu uplanirat će se provođenje 

dezinsekcije komaraca na području Općine 

Bilje, a u Proračunu Općine Bilje kroz 

planiranje navedenog Programa, osigurat 

će se sredstva za provođenje. 

 

U postupku javnog nadmetanja, 

primjenom propisa o javnoj nabavi, kroz 

odabir najpovoljnijeg ponuditelja, ugovorit 

će se provođenje postupka dezinsekcije. 

Izvoditelj usluge dostavit će račun i 

izvješće o izvršenoj usluzi, a nakon 

usvajanja od strane nadležnih tijela, izvršit 

će se isplata na račun izvoditelja, a na teret 

Proračuna Općine Bilje. 

 

2. DERATIZACIJA 

 

 Deratizacija je skup različitih mjera 

koji se poduzimaju s ciljem smanjenja 

populacije štetnih glodavaca ispod praga 

štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili 

potpunog uništenja nazočne populacije 

štetnih glodavaca koji su prirodni 

rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih 

bolesti ili skladišni štetnici.  

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere 

koje se poduzimaju radi sprečavanja 

ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja 
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štetnih glodavaca na površinama, u 

prostoru ili objektima.  

 

Preventivna deratizacija kao 

posebna mjera podrazumijeva mehaničke, 

fizikalne i kemijske mjere koje se provode 

s ciljem: 

 

- sprječavanja ulaženja, zadržavanja 

i razmnožavanja štetnih glodavaca 

- smanjenja populacije štetnih 

glodavaca i  

- održavanje populacije štetnih 

glodavaca na biološki 

prihvatljivom minimumu radi 

osiguranja kvalitetnih higijenskih i 

sanitarno – tehničkih uvjeta u 

objektima, prostorima i na javnim 

površinama pod sanitarnim 

nadzorom. 

 

Obvezna preventivna deratizacija kao 

posebna mjera podrazumijeva mehaničke 

fizikalne i kemijske mjere koje se provode 

na površinama, u prostorima ili objektima 

koji podliježu sanitarnom nadzoru, a 

poduzimaju se u izvanrednim situacijama: 

 

- ako postoji povećan rizik prenošenja 

zaraznih bolesti koje prenose štetni 

glodavci temeljem epidemioloških 

indikacija 

- ako populacija štetnih glodavaca 

pređe prag štetnosti 

- ako se odredi šteta na zalihama hrane 

nastala djelovanjem štetnih 

glodavaca 

- ako su u sanitarnom nadzoru uočene 

nepravilnosti u održavanju objekata 

koje pogoduju razvoju štetnih 

glodavaca 

- tijekom elementarnih nepogoda i  

- tijekom masovnih skupova, sportskih 

i ostalih manifestacija. 

U svrhu sprečavanja pojave i širenja 

zaraznih bolesti i uništavanja napasnika za 

čovjeka, u Općini Bilje provode se mjere 

preventivne deratizacije:  

- u prizemnim prostorijama stambenih 

zgrada, podrumima, drvarnicama 

i                           

- prostorijama za odlaganje 

otpadaka,         

- u prostorima osnovnih i područnih 

škola,  

- u prostorima dječjih vrtića,  

- u svim objektima u vlasništvu 

Općine Bilje, 

- na javnim površinama.  

  

Provođenjem ove mjere sprečava se pojava 

i širenje zaraznih bolesti:  

 

- crijevne zaraze (Salmoneloze, 

Shigeloze),  

- transmisione zarazne bolesti (Kala 

Azar, Kožna leishmaniaza, Murin 

pjegavac),  

- te se priječi unos i širenje karantenskih 

bolesti kao što su kuga i 

hemoragijske groznice. 

 

 Na području Općine najčešći 

glodavci od interesa za smanjivanje 

njihovog broja na biološki minimum radi 

zaštite zdravlja pučanstva jesu:  

 

- smeđi štakor (Rattus norvegicus)  

- crni štakor (Rattus rattus)  

- kućni miš (Mus musculus)  

 

 Mjere deratizacije uključuju 

praćenje uvjeta za razvitak glodavaca, 

bilježenje pojave štakora, izlaganje meka 

zatrovanih antikoagulantnim rodenticima, 

trajno praćenje stupnja infestacije, te trajno 

poduzimanje svih ostalih mjera koje 

dovode do smanjenja broja glodavaca.  

 

 Deratizacija se provodi sustavno i 

preventivno na cijelom području Općine 

Bilje, dva puta godišnje: u proljeće i u 

jesen. 
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 Zatrovani mamci moraju se izlagati 

po pravilima struke na siguran način na 

skrovita i zaštićena mjesta na način da su 

dostupni štakorima, a zaštićeni od 

neciljanih vrsta. Meke se moraju izlagati 

što bliže ili u aktivne rupe štakora, uz 

putove kretanja ili uz mjesta njihova 

zadržavanja.  

 

 U slučajevima visokog stupnja 

infestacije, neovisno o tipu objekata, treba 

udvostručiti predviđenu količinu 

zatrovanih mamaca.  

 

• stambeni objekti i okućnice:  

 

- meke s antikoagulantom II. generacije 1 

meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne površine 

(cca 500g po objektu na 10 mjesta)  

 

• objekti za proizvodnju, preradu, 

skladištenje ili prodaju namirnica  

 

 U navedenim objektima zatrovane 

meke moraju se u zatvorenom prostoru 

izlagati u označenim kutijama, u skladu s 

preporukama proizvođača. Pripadajući 

okoliš objekata obrađuje se na isti način 

kao okućnice i gospodarski objekti, 

izlaganjem meka na skrovita mjesta 

pristupačna štakorima, što bliže njihovim 

rupama ili putovima kretanja.  

- meke s antikoagulantom II. generacije u 

objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne 

površine (cca 500g po objektu na 10 

mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na 

10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po 

objektu na 20 mjesta)  

 

• objekti javne namjene (bolnice, škole, 

vrtići i ostalo)  

 

 U ovim objektima moraju se u 

zatvorenom prostoru izlagati u označenim 

kutijama, u skladu s preporukama 

proizvođača. Pripadajući okoliš objekata 

obrađuje se na isti način kao okućnice i 

gospodarski objekti, izlaganjem meka na 

skrovita mjesta pristupačna štakorima, što 

bliže njihovim rupama ili putovima 

kretanja, a zaštićeni od neciljanih vrsta.  

- meke s antikoagulantom II. generacije u 

objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne 

površine (cca 500g po objektu na 10 

mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na 

10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po 

objektu na 20 mjesta)  

 

 • otvorene javne površine  

 

 Deratizacija otvorenih javnih 

površina provodi se izlaganjem meka samo 

u aktivne rupe ili na zaštićena mjesta na 

način da su meke nedostupne neovlaštenim 

osobama, djeci i neciljanoj vrsti.  

 

 • kanalizacija  

 

 Kod izlaganja meka u sustav 

kanalizacije poželjno je osigurati prisustvo 

djelatnika lokalne i komunalne službe. 

Deratizacija kanalizacije provodi se 

izlaganjem vodootpornih formulacija meka 

vezanih žicom u revizijska okna ili u suhe 

dijelove kanalizacije. Poklopac svakog 

revizijskog okna u koji je postavljena meka 

mora se obilježiti bojom.  

- meke s antikoagulantom II. generacije, 1 

meka (100-200g) na 200 metara dužnih 

kanalizacije, ili svako 2 ili 3 u revizijsko 

okno, ili 1000 g meke na 500 dužnih 

metara kanalizacije raspoređenih na 10 

mjesta.  

 

• deponije krutog i organskog otpada 

(organizirane i divlje)  

 

 U provođenju deratizacije deponije 

posebno divljih, mora biti prisutan 

nadležni sanitarni inspektor ili komunalni 

redar. Ukoliko se radi o deponijima većih 

površina, zatrovane mamce treba izlagati u 

prstenu širine 5-10 m oko deponije, a meke 

se izlažu svakih 5-10 metara. 
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- meke s antikoagulantom II. generacije 1 

meka (20-50g) na 10m2 tlocrtne površine 

(cca 500g na 100 m2 na 10 mjesta)  

- antikoagulantna prašiva I. i II. generacije. 

 Ukoliko su deponije ograđene i pod 

nadzorom, u deratizaciji se mogu koristiti i 

antikoagulantna prašila za prosipanje 

aktivnih rupa i putova kretanja štakora.  

 

Poslovi deratizacije povjerit će se 

najpovoljnijoj ovlaštenoj pravnoj osobi. 

 Izvršitelj poslova izvršit će poslove 

deratizacije prema ovom Programu za 

sveukupnu cijenu koja će biti utvrđena 

putem javnog natječaja (Najpovoljniji 

ponuđač). 

 Izvršitelji obvezatne preventivne 

deratizacije dužni su pismeno (telefaksom) 

obavještavati nadzor i Županijsku 

Sanitarnu inspekciju o planu rada za svaki 

tjedan provedbe deratizacije, a izvršitelji su 

ga dužni dostaviti tri dana unaprijed.  

 Također su dužni izraditi 

Operativni plan rada prije početka 

provedbe mjera i dostaviti ga nadzoru i 

Sanitarnoj inspekciji pet dana prije početka 

akcija.  

 O akcijama preventivne deratizacije 

građani će biti obaviješteni putem tiskanih 

obavijesti na vidljivim mjestima dva dana 

prije provedbe.  

 Izvršitelji su dužni prilikom 

obavljanja deratizacije savjetovati 

predstavnika stanara kojima se obrate 

prilikom obavljanja deratizacije o provedbi 

ne kemijskih mjera deratizacije kao što su: 

zaprečivanje pristupa glodavcima, 

sanitacija zgrade, otklanjanje hrane, 

skloništa i vode za glodavce.  

  

 

IV. Opseg DDD mjera kao posebnih 

mjera 
 

Sukladno članku 10. stavak 1. 

Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 

bolesti i Odluke o obveznoj DDD kao 

posebnoj mjeri za područje županije, 

općine i grada provedbu obvezne DDD kao 

posebne mjere dužni su osigurati trgovačka 

društva, ustanove i druge pravne osobe te 

fizičke osobe koje obavljaju djelatnost 

osobnim radom i pojedinci vlasnici, 

posjednici ili nositelji upravljanja u 

objektima pod sanitarnim nadzorom, 

odnosno u građevinama, postrojenjima, 

prostorima, prostorijama, na uređajima i 

opremi osoba koje obavljaju gospodarske 

djelatnosti i u djelatnostima na području 

zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne 

skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i 

usluga, športa i rekreacije, objektima za 

javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih 

voda te deponijima za odlaganje 

komunalnog otpada, u djelatnosti javnog 

prometa, u i oko stambenih objekata, na 

javnim površinama i javnim objektima u 

gradovima i naseljima te drugim objektima 

od javnozdravstvene i komunalne važnosti. 

 

V. Stručni nadzor provedbe Programa 

DDD mjera kao posebnih mjera 

 Stručni nadzor nad provedbom 

preventivnih i obveznih preventivnih DDD 

mjera kao posebnih mjera provodi Zavod 

za javno zdravstvo Osječko-Baranjske 

županije te s Naručiteljem DDD mjera kao 

posebnih mjera o tome sklapa ugovor, u 

kojem su definirana prava i obveze 

ugovornih strana te visina naknade 

provođenja stručnog nadzora.  

Ako preventivnu i obveznu 

preventivnu DDD mjeru kao posebnu 

mjeru provodi Zavod za javno zdravstvo 

županije, Hrvatski zavod za javno 

zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i 

nadzire rad Zavoda za javno zdravstvo 

Osječko-baranjske županije.  

 

 

VI. Financiranje provedbe preventivnih 

i obveznih preventivnih DDD mjera kao 

posebnih mjera i stručnog nadzora nad 

provedbom 
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 Sukladno članku 4. stavak 1. 

Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 

bolesti (NN79/07, 113/08 i 43/09)  

županije, općine i gradovi obvezni su 

osigurati provođenje mjera za zaštitu 

pučanstva od zaraznih bolesti propisane 

ovim Zakonom te sredstva za njihovo 

provođenje kao i stručni nadzor nad 

provođenjem tih mjera. 

 

Sukladno članku 24. stavak 4. 

Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 

bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09) stručni 

nadzor nad provedbom preventivne i 

obvezne preventivne DDD kao posebne 

mjere financira se iz sredstava županije, 

općine, grada, korisnika objekata pod 

sanitarnim nadzorom iz članka 10. stavak 

1. Zakona ili drugih obveznika provedbe 

mjera.  

 

 

VII.  Inspekcijski nadzor izvoditelja u 

provedbi Programa mjera 

 

Nadzor izvoditelja u provedbi 

Programa mjera glede stručnog kadra i 

potrebnih uvjeta koje moraju ispunjavati 

sukladno Pravilniku o uvjetima kojima 

moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe 

koje obavljaju djelatnost obvezatne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao 

mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih 

bolesti pučanstva (NN 35/07) i Programu 

mjera provodi nadležna sanitarna 

inspekcija. 

 

 

VIII.   Izvoditelji posebnih DDD mjera 

 

Kao ovlašteni izvoditelji u provedbi 

Programa mjera sudjeluju zdravstvene 

ustanove i druge pravne osobe koje: 

- udovoljavaju općim uvjetima 

propisanim Odlukom o obveznoj 

DDD kao posebnoj mjeri za 

područje županije, općine i grada 

- imaju s uredom za zdravstvo 

Poglavarstva županije, općine i 

grada ugovornu obvezu o provedbi 

obvezne DDD kao posebne mjere 

- udovoljavaju uvjetima propisanim 

Pravilnikom o uvjetima kojima 

moraju udovoljavati pravne i 

fizičke osobe koje obavljaju 

djelatnost obvezatne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije kao 

mjere za sprječavanje i suzbijanje 

zaraznih bolesti pučanstva (NN 

35/07) 

- imaju dokaz o stručnoj 

osposobljenosti radnika za rad s 

kemikalijama, odnosno edukaciji 

radnika za rad s kemikalijama i 

položenim tečajevima sukladno 

Pravilniku o uvjetima i načinu 

stjecanja te provjere znanja o 

zaštiti od otrova (Narodne novine 

br. 62/99) 

- imaju dokaz o stručnom 

usavršavanju odgovornih osoba za 

provedbu obveznih DDD mjera i 

svih neposrednih izvoditelja, 

odnosno Trajnoj edukaciji za 

izvoditelje obveznih DDD mjera 

sukladno članku 16. stavak 1. 

Pravilnika o uvjetima kojima 

moraju udovoljavati pravne i 

fizičke osobe koje obavljaju 

djelatnost obvezatne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije kao 

mjere za sprječavanje i suzbijanje 

zaraznih bolesti pučanstva (NN 

35/07) i Odluci ministra zdravstva  

o donošenju Programa edukacije za 

izvoditelje obvezatnih mjera 

dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije, Klasa: 543.04/06-

03/8, Ur. br. 534-08-01/10.07-2 od 

8. svibnja 2007. godine. 
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IX. Način izvještavanja o provedenoj 

preventivnoj i obveznoj preventivnoj 

DDD mjeri 

 

 

 Sukladno članku 24. stavak 5. 

Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 

bolesti tijekom provedbe stručnog nadzora 

Zavod za javno zdravstvo Osječko-

baranjske županije prikuplja i objedinjuje 

izvješća o provedenoj preventivnoj i 

obveznoj preventivnoj DDD mjeri kao 

posebnoj u bazu podataka. Baza podataka 

Zavoda za javno zdravstvo Osječko-

baranjske županije mora biti istovjetna s 

podacima koje su dostavili izvoditelji 

obveznih DDD mjera. Podaci se moraju 

redovito nadopunjavati elektroničkim 

putem. 

 Zavod za javno zdravstvo Osječko-

baranjske županije izrađuje stručno 

izvješće s podacima o stupnju infestacije, 

utrošku biocidnih pripravaka i stupnju 

pridržavanja propisanog programa rada 

određenog Programom mjera i 

Provedbenim planom te ga dostavljaju 

jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Bilje s elementima poboljšanja sanitacije 

prostora u budućnosti najkasnije u roku 4 

tjedna nakon izvršene mjere. Stručno 

izvješće mora sadržavati i prijedloge za 

poboljšanje sanacije površina, prostora ili 

objekata u budućnosti. 

 Na temelju analize prikupljenih 

podataka o provedenim preventivnim i 

obveznim preventivnim DDD mjerama 

Zavod za javno zdravstvo Osječko-

baranjske županije izrađuje Program mjera 

za slijedeće razdoblje sukladno Odluci o 

obveznim DDD mjerama kao posebnim 

mjerama i predlaže ga upravnom tijelu 

jedinice lokalne samouprave. 

 Zavod za javno zdravstvo Osječko-

baranjske županije nakon provedenog 

stručnog nadzora i prosudbe uspjeha 

provedene mjere s izvješćem, uz 

predlaganje mjera aktivne preventive, treba 

za svaku iduću godinu provedbe 

preventivnih i obveznih preventivnih DDD 

mjera kao posebnih mjera uključivati 

manje biocidnih pripravaka u Program 

mjera i Provedbeni plan, ako je došlo do 

poboljšanja sanitarnih uvjeta u okolišu,  te 

tako dovesti do smanjivanja sveukupnih 

emisija štetnih tvari u prirodu. 

 Zavod za javno zdravstvo Osječko-

baranjske županije predlaže naručitelju 

preventivne i obvezne preventivne DDD 

mjere kao posebne mjere provedbu 

postupaka sanitacije u okolišu neposredno 

prije provedbe preventivnih i obveznih 

preventivnih DDD mjera kao posebnih 

mjera radi uspješnosti provedbe. 

 

Zbirna izvješća i rokovi dostave 

 

 Izvoditelji preventivne DDD mjere 

obvezni su jednom godišnje dostavljati 

zbirna izvješća o provedenim preventivnim 

i obveznim preventivnim DDD mjerama 

nadležnom Zavodu za javno zdravstvo 

županije, sukladno odredbama Pravilnika o 

načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine 

br. 35/07, 76/12), najkasnije do 31. siječnja 

tekuće godine za proteklu godinu. 

 Zavod za javno zdravstvo Osječko-

baranjske županije podnosi pisano zbirno 

izvješće Hrvatskom zavodu za javno 

zdravstvo najkasnije do 28. veljače tekuće 

godine za proteklu godinu. 

X. 

Ovaj Program stupa na snagu 

danom objave na oglasnoj ploči Općine 

Bilje, a objavit će se i u "Službenom 

glasniku" Općine Bilje. 

 

Klasa: 501-01/14-01/1 

Urbroj: 2100/02-02-15-2 

Bilje, 22. siječanj 2015. godine 

 

        Načelnik 

                    Željko Cickaj, iur.v.r. 

********************************** 
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2. 

 

Na temelju članka 5. Zakona o 

zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 

(Narodne novine, broj: 

79/07, 113/08 i 43/09) i članka 51. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj 

05/13.i 3/14) sukladno Programu mjera 

zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - 

dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za 

Općinu Bilje za 2013. godinu, Općinski 

načelnik Općine Bilje dana 10.02. 2015. 

godine donosi 

 

 

O D L U K U 

 

o provedbi preventivnih i obveznih 

preventivnih mjera Deratizacije za 

područje Općine 

Bilje u 2015. godini 

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

 

Program predstavlja minimum 

potrebnih mjera obvezatne preventivne 

deratizacije na području Općine Bilje. 

Obvezatna preventivna deratizacija 

provodi se kao opća zaštitna mjera protiv 

zaraznih bolesti prema Zakonu o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne 

novine, broj: 79/07, 113/08 i 43/09). 

 

II. IZVRŠITELJI PROGRAMA 

 

Izvršitelji u provedbi ovog 

Programa mogu biti zdravstvene ustanove i 

druge pravne osobe, te osobe koje 

samostalno osobnim radom obavljaju 

djelatnost i ispunjavaju uvjete propisane 

člankom 24. Zakona o zaštiti pučanstva od 

zaraznih bolesti (Narodne novine, broj: 

79/07, 113/08 i 43/09), Pravilnikom o 

načinu provedbe obvezatne preventivne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 

(Narodne novine, broj: 35/07, 76/12), 

Pravilnika o uvjetima kojima moraju 

udovoljavati pravne i fizičke osobe koje 

obavljaju djelatnost obvezatne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao 

mjere za sprečavanje i suzbijanja zaraznih 

bolesti pučanstva (Narodne novine, broj: 

35/07) i imaju odobrenje ministra 

zdravstva za vršenje ove djelatnosti. 

Izvršitelji obavljaju ove mjere prema 

utvrđenom Programu mjera. 

 

III. OBVEZNICI PROVOĐENJA 

OBVEZATNE PREVENTIVNE 

DERATIZACIJE 

  

Obvezatna preventivna deratizacija 

provodit će se dva puta tijekom 2015. 

godine na području Općine Bilje u skladu s 

epidemiološkim i higijensko sanitarnim 

indikacijama i to: 

1. objektima za javnu vodoopskrbu pitkom 

vodom, 

2. objektima za proizvodnju i promet 

namirnica i predmeta opće upotrebe te 

sirovina za 

njihovu proizvodnju, 

3. objektima odnosno prostorima za 

uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih 

tvari, 

4. objektima organizacija zdravstva, 

5. odgojno obrazovnim objektima, 

6. u objektima javnog prometa, 

7. stambenim objektima i dvorištima 

8. ostalim objektima, površinama, 

trgovima i parkovima. 

 

Deratizacija je skup različitih mjera koji se 

poduzimaju s ciljem smanjenja populacije 

štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, 

zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog 

uništenja nazočne populacije štetnih 

glodavaca koji su prirodni rezervoari i 

prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili 

skladišni štetnici.  

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere 

koje se poduzimaju radi sprečavanja 

ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja 

štetnih glodavaca na površinama, u 

prostoru ili objektima.  
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Preventivna deratizacija kao posebna 

mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne 

i kemijske mjere koje se provode s ciljem: 

 

- sprječavanja ulaženja, zadržavanja 

i razmnožavanja štetnih glodavaca 

- smanjenja populacije štetnih 

glodavaca i  

- održavanje populacije štetnih 

glodavaca na biološki 

prihvatljivom minimumu radi 

osiguranja kvalitetnih higijenskih i 

sanitarno – tehničkih uvjeta u 

objektima, prostorima i na javnim 

površinama pod sanitarnim 

nadzorom. 

 

Obvezna preventivna deratizacija kao 

posebna mjera podrazumijeva mehaničke 

fizikalne i kemijske mjere koje se provode 

na površinama, u prostorima ili objektima 

koji podliježu sanitarnom nadzoru, a 

poduzimaju se u izvanrednim situacijama: 

 

- ako postoji povećan rizik prenošenja 

zaraznih bolesti koje prenose štetni 

glodavci temeljem epidemioloških 

indikacija 

- ako populacija štetnih glodavaca 

pređe prag štetnosti 

- ako se odredi šteta na zalihama hrane 

nastala djelovanjem štetnih 

glodavaca 

- ako su u sanitarnom nadzoru uočene 

nepravilnosti u održavanju objekata 

koje pogoduju razvoju štetnih 

glodavaca 

- tijekom elementarnih nepogoda i  

- tijekom masovnih skupova, sportskih 

i ostalih manifestacija. 

U svrhu sprečavanja pojave i širenja 

zaraznih bolesti i uništavanja napasnika za 

čovjeka, u Općini Bilje provode se mjere 

preventivne deratizacije:  

- u prizemnim prostorijama stambenih 

zgrada, podrumima, drvarnicama 

i                           

- prostorijama za odlaganje 

otpadaka,         

- u prostorima osnovnih i područnih 

škola,  

- u prostorima dječjih vrtića,  

- u svim objektima u vlasništvu 

Općine Bilje, 

- na javnim površinama.  

  

Provođenjem ove mjere sprečava se pojava 

i širenje zaraznih bolesti:  

 

- crijevne zaraze (Salmoneloze, 

Shigeloze),  

- transmisione zarazne bolesti (Kala 

Azar, Kožna leishmaniaza, Murin 

pjegavac),  

- te se priječi unos i širenje karantenskih 

bolesti kao što su kuga i 

hemoragijske groznice. 

 

 Na području Općine najčešći 

glodavci od interesa za smanjivanje 

njihovog broja na biološki minimum radi 

zaštite zdravlja pučanstva jesu:  

 

- smeđi štakor (Rattus norvegicus)  

- crni štakor (Rattus rattus)  

- kućni miš (Mus musculus)  

 

 Mjere deratizacije uključuju 

praćenje uvjeta za razvitak glodavaca, 

bilježenje pojave štakora, izlaganje meka 

zatrovanih antikoagulantnim rodenticima, 

trajno praćenje stupnja infestacije, te trajno 

poduzimanje svih ostalih mjera koje 

dovode do smanjenja broja glodavaca.  

 

 Deratizacija se provodi sustavno i 

preventivno na cijelom području Općine 

Bilje, dva puta godišnje: u proljeće i u 

jesen. 

 

 Zatrovani mamci moraju se izlagati 

po pravilima struke na siguran način na 
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skrovita i zaštićena mjesta na način da su 

dostupni štakorima, a zaštićeni od 

neciljanih vrsta. Meke se moraju izlagati 

što bliže ili u aktivne rupe štakora, uz 

putove kretanja ili uz mjesta njihova 

zadržavanja.  

 

 U slučajevima visokog stupnja 

infestacije, neovisno o tipu objekata, treba 

udvostručiti predviđenu količinu 

zatrovanih mamaca.  

• stambeni objekti i okućnice:  

 

- meke s antikoagulantom II. generacije 1 

meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne površine 

(cca 500g po objektu na 10 mjesta)  

 

• objekti za proizvodnju, preradu, 

skladištenje ili prodaju namirnica  

 

 U navedenim objektima zatrovane 

meke moraju se u zatvorenom prostoru 

izlagati u označenim kutijama, u skladu s 

preporukama proizvođača. Pripadajući 

okoliš objekata obrađuje se na isti način 

kao okućnice i gospodarski objekti, 

izlaganjem meka na skrovita mjesta 

pristupačna štakorima, što bliže njihovim 

rupama ili putovima kretanja.  

- meke s antikoagulantom II. generacije u 

objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne 

površine (cca 500g po objektu na 10 

mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na 

10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po 

objektu na 20 mjesta)  

 

• objekti javne namjene (bolnice, škole, 

vrtići i ostalo)  

 

 U ovim objektima moraju se u 

zatvorenom prostoru izlagati u označenim 

kutijama, u skladu s preporukama 

proizvođača. Pripadajući okoliš objekata 

obrađuje se na isti način kao okućnice i 

gospodarski objekti, izlaganjem meka na 

skrovita mjesta pristupačna štakorima, što 

bliže njihovim rupama ili putovima 

kretanja, a zaštićeni od neciljanih vrsta.  

- meke s antikoagulantom II. generacije u 

objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne 

površine (cca 500g po objektu na 10 

mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na 

10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po 

objektu na 20 mjesta)  

 

 • otvorene javne površine  

 

 Deratizacija otvorenih javnih 

površina provodi se izlaganjem meka samo 

u aktivne rupe ili na zaštićena mjesta na 

način da su meke nedostupne neovlaštenim 

osobama, djeci i neciljanoj vrsti.  

 

 • kanalizacija  

 

 Kod izlaganja meka u sustav 

kanalizacije poželjno je osigurati prisutnost 

djelatnika lokalne i komunalne službe. 

Deratizacija kanalizacije provodi se 

izlaganjem vodootpornih formulacija meka 

vezanih žicom u revizijska okna ili u suhe 

dijelove kanalizacije. Poklopac svakog 

revizijskog okna u koji je postavljena meka 

mora se obilježiti bojom.  

- meke s antikoagulantom II. generacije, 1 

meka (100-200g) na 200 metara dužnih 

kanalizacije, ili svako 2 ili 3 u revizijsko 

okno, ili 1000 g meke na 500 dužnih 

metara kanalizacije raspoređenih na 10 

mjesta.  

 

• deponije krutog i organskog otpada 

(organizirane i divlje)  

 

 U provođenju deratizacije deponije 

posebno divljih, mora biti prisutan 

nadležni sanitarni inspektor ili komunalni 

redar. Ukoliko se radi o deponijima većih 

površina, zatrovane mamce treba izlagati u 

prstenu širine 5-10 m oko deponije, a meke 

se izlažu svakih 5-10 metara. 

- meke s antikoagulantom II. generacije 1 

meka (20-50g) na 10m2 tlocrtne površine 

(cca 500g na 100 m2 na 10 mjesta)  

- antikoagulantna prašiva I. i II. generacije. 
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 Ukoliko su deponije ograđene i pod 

nadzorom, u deratizaciji se mogu koristiti i 

antikoagulantna prašila za prosipanje 

aktivnih rupa i putova kretanja štakora.  
 

  

Poslovi deratizacije povjerit će se 

najpovoljnijoj ovlaštenoj pravnoj osobi. 

 Izvršitelj poslova izvršit će poslove 

deratizacije prema ovom Programu za 

sveukupnu cijenu koja će biti utvrđena 

putem javnog natječaja (Najpovoljniji 

ponuđač). 

 Izvršitelji obvezatne preventivne 

deratizacije dužni su pismeno (telefaksom) 

obavještavati nadzor i Županijsku 

Sanitarnu inspekciju o planu rada za svaki 

tjedan provedbe deratizacije, a izvršitelji su 

ga dužni dostaviti tri dana unaprijed.  

 Također su dužni izraditi 

Operativni plan rada prije početka 

provedbe mjera i dostaviti ga nadzoru i 

Sanitarnoj inspekciji pet dana prije početka 

akcija.  

 Izvršitelji su dužni prilikom 

obavljanja deratizacije savjetovati 

predstavnika stanara kojima se obrate 

prilikom obavljanja deratizacije o provedbi 

ne kemijskih mjera deratizacije kao što su: 

zaprečivanje pristupa glodavcima, 

sanitacija zgrade, otklanjanje hrane, 

skloništa i vode za glodavce.  

  

IV. STRUČNI NADZOR PROVEDBE 

PROGRAMA DDD MJERA KAO 

POSEBNIH MJERA 

 Stručni nadzor nad provedbom 

preventivnih i obveznih preventivnih mjera 

deratizacije kao posebnih mjera provodi 

Zavod za javno zdravstvo Osječko-

Baranjske županije te s Naručiteljem mjera 

deratizacije kao posebnih mjera o tome 

sklapa ugovor, u kojem su definirana prava 

i obveze ugovornih strana te visina 

naknade provođenja stručnog nadzora.  

Ako preventivnu i obveznu 

preventivnu mjeru deratizacije kao 

posebnu mjeru provodi Zavod za javno 

zdravstvo županije, Hrvatski zavod za 

javno zdravstvo koordinira, stručno 

usmjerava i nadzire rad Zavoda za javno 

zdravstvo Osječko-baranjske županije.  

 

V. OBAVIJEŠTAVANJE I SURADNJA S 

GRAĐANIMA 

 

Izvršitelji obvezatne preventivne 

deratizacije dužni su pismeno telefaksom 

obavještavati nadzor i sanitarnu inspekciju 

o planu rada za svaki tjedan provedbe 

deratizacije,  

a izvršitelji su dužni dostaviti tri dana 

unaprijed. 

Također su dužni izraditi Operativni plan 

rada prije početka provedbe mjera i 

dostaviti ga 

nadzoru i sanitarnoj inspekciji pet dana 

prije početka akcija. 

O akcijama preventivne deratizacije 

građani će biti obaviješteni lijepljenjem 

tiskanih 

obavijesti na vidljivim mjestima dva dana 

prije provedbe. 

 

VI. FINANCIRANJE PROVEDBE 

PREVENTIVNIH I OBVEZNIH 

PREVENTIVNIH DDD MJERA KAO 

POSEBNIH MJERA I STRUČNOG 

NADZORA NAD PROVEDBOM 

 

 Sukladno članku 4. stavak 1. 

Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 

bolesti (NN79/07, 113/08 i 43/09) 

županije, općine i gradovi obvezni su 

osigurati provođenje mjera za zaštitu 

pučanstva od zaraznih bolesti propisane 

ovim Zakonom te sredstva za njihovo 

provođenje kao i stručni nadzor nad 

provođenjem tih mjera. 

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Ovaj Odluka stupa na snagu danom 

objave na oglasnoj ploči Općine Bilje, a 

objavit će se i u "Službenom glasniku" 

Općine Bilje. 
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Klasa:501-01/14-01/1 

Urbroj: 2100/02-02-15-3 

Bilje, 10.02. 2014. godine 

 

Načelnik 

Željko Cickaj,iur.v.r. 

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

 

3. 

 

Na temelju članka 10. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(»Narodne novine« broj, 61/11.) u skladu s 

Planom Proračuna Općine Bilje za 2015. 

godinu (»Službeni glasnik Općine Bilje« 

broj 10/14.) te nakon savjetovanja sa 

sindikatom, načelnik Općine Bilje  dana 

22.siječnja 2015.g.donosi 

 

PLAN 

prijma u službu za 2015. godinu 

I. 

 

 Planom prijma u službu u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje za 

2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan 

prijma) utvrđuje se potreba za prijemom 

službenika i namještenika (nastavno: 

zaposlenici) u službu, na neodređeno 

vrijeme u upravno tijelo Općine, planirani  

prijam vježbenika odgovarajuće stručne 

spreme i struke i zapošljavanje potrebnog 

broja pripadnika nacionalnih manjina radi 

ostvarivanja zastupljenosti, sukladno 

članku 22. stavak 3. Ustavnog zakona o 

pravima nacionalnih manjina ("Narodne 

novine" broj: 155/02., 47/10, 80/10, 

93/11) i članka 56.a Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 

129/05. i 109/07. 125/08., 36/09., 150/11, 

144/12, 19/13.). 

 

 

II. 

 

Plan prijma utvrđuje se za 2015. godinu 

(kratkoročni plan)  vodeći računa  o 

potrebama upravnog tijela  i planiranim 

financijskim sredstvima u Proračunu 

Općine Bilje za 2015. godinu. 

 

III. 

 

Utvrđuje se da je u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Bilje na dan 01. 

01. 2015. godine stanje popunjenosti 

radnih mjesta te plan prijma u službu, kako 

slijedi:  
Naziv tijela 

općinske 

uprave 

JEDINSTVEN

I UPRAVNI 

ODJEL 

OPĆINE 

BILJE 

NAPOMEN

A 

Stanje 

popunjenosti 

radnih mjesta 

11 uključeni 

Načelnik I  

Zamjenik 

načelnika   

Stanje 

popunjenosti 

pripadnicima 

nac. manjina 

3 2 mađarske 

nacionalnost

i 

1 srpske 

nacionalnost

i 

Planirani broj 

službenika na 

neodređeno 

vrijeme 

9 sukladno 

Pravilniku o 

unutarnjem 

redu  

Izvanredan 

prijam 

prema potrebi i 

visini   

odobrenih 

sredstava 

 (nije moguće 

planirati) 

 

Redovan 

prijam  
0  

Potreban broj 

pripadnika 

nacionalnih 

manjina 

0  

Potreban broj  

službenika na 

određeno 

vrijeme 

0  
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                                  IV. 

 

U 2015. godini planira se prijam u službu 

službenika i namještenika potrebnih za 

realizaciju poslova iz djelokruga rada 

Općine Bilje sukladno potrebi, ukoliko se 

postojećim kadrovskim kapacitetima ne 

može ostvariti planirani poslovi. 

 

V. 

 

 Na temelju ovoga Plana, potreba za 

prijmom zaposlenika obavljat će se putem 

javnog natječaja, premještanjem, 

sporazumom o prijmu.  

 

VI.  

 

 Prilikom prijma zaposlenika putem 

javnog natječaja vodit će se računa o 

zapošljavanju osoba koje ostvaruju pravo 

prednosti pri zapošljavanju sukladno 

posebnom zakonu, ukoliko su se u prijavi 

na javni natječaj pozvali na to pravo i 

imaju prednost u odnosu na ostale 

kandidate pod jednakim uvjetima.  

 U Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Bilje uposleno je 2 pripadnika 

mađarske nacionalne manjine i 1 pripadnik  

srpske nacionalne manjine  te su tako 

ispunjeni uvjeti o  potrebnom broju 

pripadnika nacionalnih manjina radi 

ostvarivanja zastupljenosti, sukladno 

članku 22. stavak 3. Ustavnog zakona o 

pravima nacionalnih manjina ("Narodne 

novine" broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11). 

 

VII. 

 

Ovaj Plan objavljuje se u 

»Službenom glasniku“ Općine Bilje.  

 

Klasa:112-01/14-01/1  

Urbroj: 2100/02-2-15-2 

Bilje, 21.01.2015.godine.         

                                                

Načelnik 

Željko Cickaj, iur.v.r. 
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4. 

 

 

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14) i čl. 51. Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ br. 5/13. i 3/14.), općinski načelnik 
Općine Bilje donosi 
 

PLAN NABAVE  

Općine Bilje za 2015. godinu 

 

  
I. 

Ovim Planom nabave Općine Bilje za 2015. godinu, planira se nabava roba, usluga te 
ustupanje radova za Općinu Bilje u 2015.godini kako slijedi: 
 
 

RED. 

BR

OJ 

PREDMET 

NABAVE 
EV. BR.  

PROCIJENJE

NA 

VRIJEDNOST 

(KN / 

 bez PDV-a) 

VRSTA 

POSTUPK

A NABAVE 

SKLAPANJ

E 

UGOVORA 

/ 

OKVIRNO

G 

SPORAZU

MA 

PLANIRAN

I 

POČETAK 

POSTUPK

A 

PLANIRANO 

TRAJANJE 

UGOVORA / 

OKVIRNOG 

SPORAZUMA 

POZICI

JA 

PRORA

ČUNA NAPO

MENA 

RADOVI 

MALE VRIJEDNOSTI 

 

    

 
 

      

RADOVI 

ISPOD 500.000,00 KN 

 

1. Nabava radova na 

obnovi i 

održavanju 
objekata 

nogometnih 

klubova 

N 2/2015. 

150.000,00 Ograničeno 

prikupljanje 

ponuda 

ugovor ožujak 31.12.2015. 32321  

2. Nabava radova na 

obnovi dječjih 

igrališta 

N 3/2015. 

300.000,00 Ograničeno 

prikupljanje 

ponuda 

ugovor ožujak 31.12.2015. 32321  

3. Nabava radova na 
mrtvaćnicama u 

naseljima Općine 
Bilje 

- 

70.000,00 Izravno 
ugovaranje 

Narudžbenic
a/ugovor 

travanj 31.12.2015. 32321  

4. Nabava radova na 

izgradnji DTK 

mreže u 
Poduzetničkoj 

zoni „Sjever“ Bilje  

N 6/2015. 

150.000,00 Ograničeno 

prikupljanje 

ponuda 

ugovor svibanj 31.12.2015. 42123  

5. Nabava radova 
naizgradni 

pješačkih staza 

N 4/2015. 
350.000,00 Ograničeno 

prikupljanje 

ponuda 

svibanj travanj 31.12.2015. 42131  

6. Nabava radova na 

uređenju centra 
naselja Vardarac 

- 

56.250,00 Izravno 

ugovaranje 

rujan kolovoz 31.12.2015. 42139  

7. Nabava radova na 

povećanju 
energetske 

učinkovitosti 

društvenog doma 
u Vardarcu - 

povećanje 

toplinske zaštite 

N 9/2015. 

150.000,00 Ograničeno 

prikupljanje 
ponuda 

ugovor Nakon 

odobrenja 
projekta 

31.12.2015. 32999  
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vanjske ovojnice i 

termoizolacija 

krova 

ROBE 

MALE VRIJEDNOSTI 

 

   
 

       

ROBE 

ISPOD 200.000,00 KM 

8. Nabava električne 
energija – 

potrošnja energije 

- 
50.000,00 Izravno 

ugovaranje 
Narudžbenic
a/ugovor 

Sukcesivno 
tijekom 

godine 

31.12.2015. 32231  

9. Nabava plina za 
domove kulture - 

35.400,00 Izravno 
ugovaranje 

Narudžbenic
a/ugovor 

Sukcesivno 
tijekom 

godine 

31.12.2015. 32233  

10. Nabava peleta  

- 

40.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 
godine 

31.12.2015. 32239  

11. Nabava banera 

- 

20.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 

godine 

31.12.2015. 32339  

12. Nabava pozvnica 

- 

20.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 
godine 

31.12.2015. 32339  

13. Nabava plakata 

- 

20.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 

godine 

31.12.2015. 32339  

 

 

USLUGE 

MALE VRIJEDNOSTI 

 

14. Nabava dodatnih 

usluga na izradi 
izmjena i dopuna  

prostornog plana 

uređenja Općine 
Bilje 

EMV 1/2015. 28.750,00 Pregovarački 

bez 
prethodne 

objave 

ugovor veljača lipanj 42637  

15. Nabava usluge 

izrade projektne 

dokumentacije za 

izgradnju objekata 

i uređaja 
komunalne 

infrastrukture 

EMV 2/2015 350.000,00 Otvoreni 

postupak 

ugovor ožujak lipanj 42149  

16. Nabava usluga 
deratizacija i 

dezinsekcija 

EMV 3/2015 290.000,00 Otvoreni 
postupak 

Okvirni 
sporazum 

travanj 2016. 32343  

 

 

USLUGE 

ISPOD 200.000,00 KM 

 

17. Nabava usluge 

izrade prostorno 

planske i strateške 
dokumentacija 

N 5/2015. 

171.250,00 Ograničeno 

prikupljanje 

ponuda 

svibanj travanj 31.12.2015. 42637  

18. NABAVA 

USLUGA 

GLAZBENIH 

SASTAVA 

- 

20.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 

godine 

31.12.2015. 32339  

19. NABAVA 

CATTERING 
USLUGA 

- 

20.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 
godine 

31.12.2015. 32339  

20. Usluge prijevoza 

bina - 

20.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 

godine 

31.12.2015. 32339  

21. Usluge montaža i 

demontaže bina - 

20.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 

godine 

31.12.2015. 32339  
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22. Nabava projektne 

dokumentacija za 

reciklažno dvorište 

N 8/2015. 

120.000,00 Ograničeno 

prikupljanje 

ponuda 

ugovor lipanj 31.12.2015. 32329  

23. Nabava studije 

utjecaja na okoliš - 

50.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 

godine 

31.12.2015. 32329  

24. Nabava izrade 
plana 

gospodarenja 

otpadom 

- 

30.000,00 Izravno 
ugovaranje 

Narudžbenic
a/ugovor 

Sukcesivno 
tijekom 

godine 

31.12.2015. 32329  

25. Nabava projektne 

dokumentacije za 

rekonstrukciju i 
dogradnju doma 

kulture u Bilju  

N 7/2015. 

150.000,00 Ograničeno 

prikupljanje 

ponuda 

ugovor svibanj 31.12.2015. 42124  

26. Električna energija 

– USLUGA 
PRIJENOSA 

- 

40.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 
godine 

31.12.2015. 32231  

27. Nabava projektne 

dokumentacije za 
biciklističko-

pješačke staze  

- 

50.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 
godine 

31.12.2015. 42131  

28. Nabava usluge 
oglasa i pretplata u 

lokalnim tiskanim 

medijima 

- 

20.000,00 Izravno 
ugovaranje 

Narudžbenic
a/ugovor 

Sukcesivno 
tijekom 

godine 

31.12.2015. 32332  

29. Nabava usluge 
odvjetnika i 

pravnog 

savjetovanja 

- 

20.000,00 Izravno 
ugovaranje 

Narudžbenic
a/ugovor 

Sukcesivno 
tijekom 

godine 

31.12.2015. 32373  

30. Nabava usluga 

tiskanja lokalnog 

oglasnika 

- 

20.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 

godine 

31.12.2015. 32391  

31. Nabava usluge 
reklamnog 

materijala 

- 
20.000,00 Izravno 

ugovaranje 
Narudžbenic
a/ugovor 

Sukcesivno 
tijekom 

godine 

31.12.2015. 32391  

32. Nabava usluge 
čišćenja, pranja i 

slično 

- 
20.000,00 Izravno 

ugovaranje 
Narudžbenic
a/ugovor 

Sukcesivno 
tijekom 

godine 

31.12.2015. 32395  

33. Nabava usluga za 

energetsko 

certificiranje 

građevinskih 

objekata 

- 

50.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 

godine 

31.12.2015. 32321  

34. Nabava usluge 

postavljanja 

božićne rasvjete 

- 

20.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 

godine 

31.12.2015. 32321  

35. Nabava usluga 

izrade projektne 

dokumentacije, 
elaborata i 

snimaka u svrhu 

legalizacije 
građevinskih 

objekata 

- 

70.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 

godine 

31.12.2015. 32321  

36. Nabava usluga 

sakupljanja  i 
zbrinjavanja 

napuštenih i 

izgubljenih 
životinja te usluge 

higijeničarske 

službe na području 
općine bilje u 

2015. 

N 1/2015. 

56.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

veljača 31.12.2015. 32362  

37. Nabava poštanskih 
usluge - 

20.000,00 Izravno 
ugovaranje 

Narudžbenic
a/ugovor 

Sukcesivno 
tijekom 

godine 

31.12.2015. 32319  

38. Nabav usluge 

fiksne telefonije - 

20.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Narudžbenic

a/ugovor 

Sukcesivno 

tijekom 
godine 

31.12.2015. 32319  

39. Nabava usluge - 20.000,00 Izravno Narudžbenic Sukcesivno 31.12.2015. 32319  
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mobilne telefonije ugovaranje a/ugovor tijekom 

godine 

40. Usluge održavanja 
računalnog sustava - 

30.000,00 Izravno 
ugovaranje 

Narudžbenic
a/ugovor 

Sukcesivno 
tijekom 

godine 

31.12.2015. 32389  

 

 

 

 

 

KLASA:  400-01/15-01/1 

URBROJ: 2100/02--2-14-1 

Bilje, 16. veljače 2015. godine. 

 

                   Općinski načelnk         

      Željko Cickaj, iur.v.r. 

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

                  

1. 

Nakon izvršene usporedbe sa 

izvornim tekstom Odluke o III. izmjenama 

i dopunama Odluke o izradi izmjena i 

dopuna prostornog plana uređenja Općine 

Bilje, koja je objavljena u „Službenom 

glasniku“  broj 3/14 od 05 svibnja 2014. 

godine, utvrđena je pogreška u objavljenoj 

Odluci, primjenom članka 104. Zakona o 

općem upravnom postupku („Narodne 

novine“ broj: 47/09),  temeljem članka 39. 

Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“  

broj 5/13 i 4/11. – I. statutarna odluka) i 

članka 21. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Bilje („Službeni glasnik“  broj 5/13 

), daje se sljedeći 

ISPRAVAK 

Odluke o III. izmjenama i dopunama 

Odluke o izradi izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja Općine Bilje 

Ispravlja se  pogreška u Odluci o III. 

izmjenama i dopunama Odluke o izradi 

izmjena i dopuna prostornog plana 

uređenja Općine Bilje koja je objavljena u 

„Službenom glasniku“  broj 3/14 od 05 

svibnja 2014. godine, na način da se u na 

kraju stavka 2.  u  

članku 2.,  dodaje tekst koji glasi:  

 

 a briše se: 

„- točka 1.  određivanje izdvojenog 

građevinskog područja  

 

gospodarske namjene u veličini od 

cca 102 ha jugozapadno od Luga i 

prilagođavanje određenim 

aspektima IPARD programa,“ 

 

tako da ispravljen stavak 2. u članku 2.  

Odluke o III. izmjenama i dopunama 

Odluke o izradi izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja Općine Bilje 

glasi: 

 

Članak 2. 

 

U Članku 2. Temeljne Odluke dodaju se 

sljedeći razlozi za izradu: 

 

'' 20. Određivanje lokacije za 

reciklažno dvorište , 

21. Određivanje izdvojenih 

dijelovagrađevinskih područja 

naselja za izgrađene strukture „ 

Hrvatskih voda “i 

22. Određivanje izdvojenog 

građevinskog područja izvan 

naselja za potrebe izgradnje 

lovačkog doma te ugostiteljskih i 

turističkih sadržaja.“, 

 



59                                           «Službeni glasnik»      ________________                    Broj 1__ 

 

 

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

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

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 

59 

 

 

a briše se: 

„- točka 1.  određivanje izdvojenog 

građevinskog područja 

gospodarske namjene u veličini od 

cca 102 ha jugozapadno od Luga i 

prilagođavanje određenim 

aspektima IPARD programa,“ 

 

KLASA:   350-04/10-01/1 

URBROJ:2100/02-01-15-203 

Bilje, 25. veljače 2015. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK 

Igor Ružička, mag.iur. 

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