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29. 
 
 Na temelju članka 34. Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik Općine 
Bilje" br.01/06 ) i članka 13. Uredbe o 
javnoj raspravi u postupku donošenja 
prostornih planova ( „ Narodne novine “ 
br. 101/98 ), a u svezi sa primjenom 
članaka 325. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji ( „ Narodne novine  “ br. 
76/07 ) Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 20. sjednici održanoj dana 15. srpnja   
2008. g. donijelo je slijedeće 
 

MIŠLJENJE 
 
Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog 
izmjena i dopuna Prostornog plana   
Osječko-baranjske županije, uz uvjet da se 
dopuni sa slijedećim :  
 

1. U kartografskom prikazu 3.2.2. 
“Područja i dijelovi primjene 
planskih mjera zaštite” potrebno je 
uvrstiti i “ Urbanistički plan uređenja 
naselja Bilje “. 

 
Obrazloženje: Urbanistički plan 

uređenja naselja Bilje je u postupku izrade, 
u granicama obuhvata određenim 
Prostornim planom uređenja Općine Bilje, 
a stručni izrađivač plana je Zavod za 
prostorno planiranje d.d. iz Osijeka. 
 

2. U kartografskom prikazu 2.3.2. “Odvodnja  
otpadnih voda “, dopuniti na način da se  
naselje Kozjak  spoji na Sustav odvodnje  
otpadnih voda        “ Južna Baranja”. 
 
  Obrazloženje:  Cijeli projekt 
Sustava odvodnje otpadnih voda „ Južna 
Baranja“ započeo je radi zaštite Parka 
prirode Kopački rit te je logično da se za 
naselje Kozjak, koje se nalazi unutar 
granica Parka prirode riješi odvodnja  
otpadnih voda, povezivanjem na navedeni 
sustav. U dogovoru s Hrvatskim vodama u  
izradi je  idejno rješenje „ Glavni kolektori 
s pripadajućim građevinama u naseljima  

 
Vardarac, Lug i Kozjak “u okviru Sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda “ 
Južna Baranja”.  
 
Klasa: 350-04/06-01/2 
Urbroj:2100/02-08-9 
Bilje, 15. srpanj   2008.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
 
30. 
 

Na temelju članka 16 Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine broj 26/03,pročišćeni tekst, članak 
82/04. i 178/04.), i članka 34. Statuta 
općine Bilje ( Službeni glasnik 1/06 ) 
Općinsko vijeće Općine Bilje na sjednici 
održanoj dana  15. srpnja   2008. godine  
donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o komunalnom redu na području 

Općine Bilje 
 

 
 I  -  OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 

 U cilju što efikasnijeg očuvanja 
javnih površina, održavanja čistoće i 
uređenju naselja na području Općine Bilje, 
ovom se Odlukom propisuje  komunalni 
red  i mjere za njegovo uvođenje, kao i 
minimalni obim radova koji obuhvaća 
održavanje  javne površine. 
 

Članak 2. 
 

 Odredbom o komunalnom redu 
dužni su se pridržavati svi stanovnici koji 
stanuju na području Općine Bilje,  
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poduzeća, te druge organizacije i 
zajednice, kao i sve osobe koje se 
privremeno nalaze na području Općine 
Bilje. 
  

Članak 3. 
 

 Pod komunalnim redom u smislu 
ove Odluke smatra se: 
- uređenje naselja, 
- održavanje čistoće i čuvanje javnih  
   površina, 
- skupljanje, odvoz i postupanje sa    
   sakupljenim komunalnim otpadom, 
- uklanjanje snijega i leda, 
- sanitarno-komunalne mjere uređenja  
   naselja, 
- uklanjanje protupravno postavljenih  
   predmeta,  
- mjere za provođenje komunalnog reda, 
- naknada štete 
- kaznene odredbe, 
- završne odredbe. 
 
 
 II -  UREĐENJE NASELJA 
 

Članak 4. 
 

 Pod uređenjem naselja smatra se 
uređenje vanjskih dijelova zgrade, ograde, 
izloga, reklama, natpisa, javne rasvjete i 
postave komunalne opreme, komunalnih 
objekata u općoj uporabi i sl. 
 
 
1. Uređenje vanjskih dijelova zgrada  
 
 

Članak 5 . 
 

 Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, 
balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, 
žlijebovi) moraju biti uredni i čisti, a 
oštećenja se moraju popraviti. Zgrade koje 
svojim izgledom (zbog oštećenja i 
dotrajalosti vanjskih dijelova) nagrđuju 
opći izgled ulice i naselja moraju se urediti 

u toku godine u kojoj je ta okolnost 
utvrđena, a najkasnije u idućoj godini.  
 
 Korisnici stambenih i drugih 
prostorija dužni su se brinuti o urednom 
vanjskom izgledu i čistoći balkona, 
prozora, uličnih terasa, te ukrašavati 
ukrasnim biljem, kao i brinuti o urednom 
izgledu i čistoći ulaznih vrata u zgradi i 
prostora za smeće.  
 
 Zabranjeno je na prozorima, 
balkonskim ogradama i drugim dijelovima 
zgrade okrenuti javnim površinama, vješati 
i izlagati rublje, posteljinu, tepihe, 
osmrtnice čime se nagrđuje vanjski izgled 
zgrade, odnosno ulice i naselja. 
 

Članak 6. 
 

 Natpisi korisnika poslovnih 
prostorija na zgradi moraju biti čitljivi, 
tehnički i estetski oblikovani, jezično 
ispravni i uredni, a postavljaju se u pravilu 
u okviru izloga ili vrata. 
 
 Korisnici poslovnih prostora dužni 
su naziv ukloniti u roku 15 dana od 
prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno 
iseljenja iz zgrade. 
 
 Izlozi, izložbeni ormarići i drugi 
slični objekti za izlaganje robe za reklame 
postavljeni na zgradi uz javne površine 
moraju biti tehnički i estetski oblikovani, 
odgovarajuće osvijetljeni. Izlozi se moraju 
održavati čistim. 
 
 Zabranjeno je vješanje robe i 
drugih prodajnih predmeta na vratima ili 
prozoru lokala, te na okvire izloga ili 
fasade zgrada. 
 
 
2. Označavanje javnih površina, ulica i 
zgrada 
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Članak 7. 
 

 Javne površine na području općine, 
moraju biti imenovane i označene 
natpisnim pločama. 
 
 Ime javne površine određuje 
Općinsko vijeće Bilje 
 

Članak 8. 
 

 Ime javne površine mora biti 
naznačeno na natpisnoj ploči koja se 
postavlja na svakom ulazu na javnu 
površinu kao i na svakom križanju javnih 
površina. 
 
 Natpise ploča za javne površine 
nabavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 
Bilje. Postavljanje i održavanje vrši 
„Komunalno-Bilje“ d.o.o.   
 
 Natpisne ploče postavljaju se 
najkasnije u roku od  dva mjeseca  od 
imenovanja javne površine. 
 

Članak 9. 
 

 Svaka zgrada i svaki posebni ulaz u 
zgradu mora biti označen kućnim brojem. 
 
 Kućni broj određuje Jedinstveni 
upravni Odjel Općine Bilje. 
 
 Pločice s oznakom kućnog broja 
nabavlja  i postavlja, te održava vlasnik 
zgrade. 
 
 Pločice s oznakama kućnih brojeva 
postavljaju se najkasnije u roku od dva 
mjeseca od donošenja akta, tijelo iz stavka 
2. ovog stavka o kućnom broju. 
 
 Uz zahtjev za kućni broj potrebno 
je priložiti zemljišno-knjižni izvadak sa 
priloženim nacrtom. 
 
 
 

 
Članak 10. 

 
 Očevidnik o imenima javnih 
površina u općini kao i o kućnim 
brojevima vodi Jedinstveni upravni odjel 
Općine Bilje. 
 

Članak 11. 
 

 Poglavarstvo Općine Bilje uredit će 
svojim pravilnikom način određivanja 
imena javnih površina i postavljanje 
pločica s kućnim brojevima kao i druge 
odnose u vezi s tim. 
 
 
3.  Uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i 
sličnih površina. 

 
Članak 12. 

 
 Voćnjaci, vrtovi i slično na javnim 
površinama moraju se ograditi. Ograde se 
moraju uklapati u okolni izgled naselja. 
Bodljikavu žicu, šiljke i slično može se 
postaviti kao dopunu postojeće ograde 
samo iznad visine od 190 cm, i to tako da 
ne smeta prolaznicima i da po svom 
položaju ne predstavlja opasnost od 
ozljeda kod normalnog prolaza. 
 
 

Članak 13. 
 

 Vrtove, voćnjake i druge slične 
površine ispred zgrade s pogledom na 
javnu površinu, moraju održavati uredno 
osobe koje se njome koriste. 
 

Članak 14. 
 

Radi otklanjanja štetnih utjecaja, 
posebice zdravlja ljudi, posjednici i 
korisnici dvorišta,  vrtova, zelenih 
površina, neizgrađenog građevnog 
zemljišta, te obrađenog i neobrađenog 
poljoprivrednog zemljišta na području 
Općine Bilje, dužni su s takvih površina,  

*************************************************************************** 
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : dr.Žarko Zelić, načelnik Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 



135 «Službeni glasnik»                 Broj 3 
 

 
kontinuirano uklanjati i uništavati 

ambroziju i druge štetne biljke. 
  

Obvezu uklanjanja ambrozije i drugih 
štetnih biljaka, vlasnicima posjednicima i 
korisnicima, naložiti će službena   osoba – 
komunalni redar, a u slučaju neprovođenja 
naloženih mjera u ostavljenom roku, 
obavijestit će se fitosanitetska, 
poljoprivredna i šumarska inspekcija i 
druge državne ustanove. 
 
 
4. Nazivi 
 

Članak 15. 
 

 Trgovačka društva, tijela državne 
vlasti i tijela lokalne samouprave, udruge 
građana i druge pravne osobe kao i 
građani, koji su na to obvezni na osnovi 
posebnih propisa, ističu na zgradi u kojoj 
koriste poslovni prostor, odnosno u kojoj 
je sjedište radnje odgovarajući naziv, 
odnosno tvrtku. 
 
 Naziv mora biti čitljiv, tehnički i 
estetski oblikovan, jezično ispravan te 
uredan. 
 

Članak 16. 
 

 Vlasnici zgrada dužni su omogućiti 
postavljanje naziva. 
 
 U slučaju spora, o mjestu 
postavljanja naziva, odlučuje Jedinstveni 
upravni odjel Općine Bilje. 
 
 Pravne i fizičke osobe i druge 
osobe iz st. 1. čl. 15. ove Odluke dužni su 
u roku od 15 dana od dana prestanka 
djelatnosti, odnosno preseljenja iz zgrade u 
kojoj su obavljali djelatnost, odnosno u 
kojoj je bilo sjedište radnje, naziv ukloniti. 
 

Članak 17. 
 

  
Nazivi se mogu postavljati samo na 

temelju odobrenja Upravnog tijela općine. 
 
 Uz zahtjev za postavljanje naziva 
potrebno je priložiti nacrt ili fotomontažu, 
tehnički opis, fotosnimku pročelja zgrade, 
a za konzolni naziv i proračun sigurnosti, 
odobrenje nadležnog tijela za obavljanje 
djelatnosti te mišljenja tijela državne 
uprave nadležnog za zaštitu spomenika 
kulture, ako je zgrada na kojoj se  stavlja 
naziv spomenik kulture. 
 
 Pravne i fizičke osobe iz st.1 čl. 15. 
ove Odluke dužni su nazive redovito 
održavati i čistiti te dotrajale obnavljati. 
 
 Svako oštećenje i kvar na nazivima 
mora se odmah ukloniti. 
 
 
5. Reklame, natpisi, izlozi i plakati na 
javnim površinama. 
 

Članak 18. 
 
 Reklame, reklamne konstrukcije, 
reklamne ploče, izlozi, jarboli za zastave, 
transparenti i drugi prigodni natpisi, mogu 
se postavljati samo uz odobrenje 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Bilje. 
 

Članak 19. 
 

 Plakati, oglasi i slične objave, 
mogu se postavljati samo na oglasnim 
pločama, stupovima i u oglasnim 
ormarićima, prema rasporedu pokretnih 
naprava. 
 
 Postavljanje oglasnih ploča, 
stupova i ormarića, obavlja ovlaštena 
pravna osoba, odnosno koncesionar. 
 

Članak 20. 
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 Natpisi, reklame, reklamne ploče, 
reklamne konstrukcije, jarboli za zastave, 
transparenti i drugi prigodni natpisi, izlozi, 
zaštitne naprave na izlozima (stakla, 
prozori, rolete, tende, platna i sl) oglasne 
ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići i 
plakati, moraju se održavati u čistom i 
ispravnom stanju, a dotrajali se moraju 
obnoviti odnosno zamijeniti. 
  
 Predmete i naprave iz prethodnog 
stavka, zabranjeno je prljati, oštećivati i 
uništavati. 
 

Članak 21. 
 

 Svjetleći natpisi i reklame, moraju 
biti  upaljeni, a izlozi osvijetljeni cijele 
noći, osim u slučajevima štednje električne 
energije, odnosno posebne okolnosti, a 
prema odluci nadležnih tijela. 
 
 Svaki kvar na svjetlećem natpisu, 
mora se otkloniti najkasnije u roku 8 dana. 
 
 Neispravne svjetleće natpise, 
odnosno reklame kao i one koje se ne 
mogu popraviti, dužan je korisnik odmah 
ukloniti. 
 
 
6.  Javna rasvjeta. 
 

Članak 22. 
 

 Javno prometne površine,  (trgovi, 
ulice  i sl)  moraju imati javnu rasvjetu. 
 
 Javna rasvjeta mora biti izvedena u 
skladu sa suvremenom svjetlosnom 
tehnikom, uzimajući izbor značajnih 
pojedinih dijelova mjesta i pojedinih 
javnih površina, promet i potrebe mještana. 
 
 Rasvjetna tijela moraju biti 
funkcionalna i estetski oblikovana. 
 

 Javna rasvjeta mora se redovito 
održavati u stanju funkcionalne 
sposobnosti. 
 
 Javna rasvjeta u pravilu mora 
svijetliti cijele noći. 
 
 U slučaju štednje električne 
energije javna rasvjeta treba osigurati 
osvjetljenje raskrižja kao i ostalih 
najkritičnijih mjesta. 
 

Članak 23. 
 

 Zabranjeno je oštećivanje i 
uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih 
tijela i postavljanje oglasa, obavijesti i 
reklama na te objekte. 
 
 Na objekte iz stavka 1. ovog članka 
mogu se izuzetno postavljati ukrasne 
zastavice, ali tako da ne smetaju namjeri 
objekta i uz posebno odobrenje Općinskog 
poglavarstva Općine Bilje. 
 
 
7. Rekreacijske površine i javna 
športska igrališta. 
 
 

Članak 24. 
 

 Rekreacijska javna površina, 
športska i dječja igrališta i ostali javni 
športski objekti kao i objekti na njima, 
moraju se održavati u urednom i 
ispravnom stanju. 
 
 Na površinama i objektima iz 
prethodnog stavka , moraju biti,  na vidnim 
mjestima, istaknute odredbe o održavanju 
reda, čistoće, zaštite zelenila. 
 
 Za urednost tih površina i 
ispravnost objekata brinu se pravne osobe 
koje tim površinama upravljaju, odnosno 
koje se tim površinama koriste. 
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8. Kiosci i pokretne naprave. 
 

Članak 25. 
 

 Javne površine kao i neizgrađeno 
građevinsko zemljište mogu se koristiti za 
postavljanje kioska, pokretnih naprava 
prema odredbama ove Odluke i odluke o 
građevinskom zemljištu, dok se namjera i 
mjesto postavljanja istih utvrđuje 
posebnim aktom kojeg donosi 
Poglavarstvo Općine Bilje. 
 
 Uz postavljeni objekt iz prethodnog 
stavka mora se postaviti odgovarajuća 
košarica za otpad. 
 

Članak 26. 
 

 Zahtjev za postavljanje kioska i 
pokretnih naprava mogu podnositi građani 
i trgovačka društva ili druge pravne osobe 
koje imaju odobrenje za obavljanje 
djelatnosti ili koje dokažu da ispunjavaju 
uvjete za obavljanje djelatnosti koja će se 
vršiti na određenom mjestu. 
 

Članak 27. 
 

 Lokacijsku dozvolu za postavljanje 
kioska izdaje Općinsko poglavarstvo 
Općine Bilje. 
  
 Postavljanje pokretnih naprava vrši 
se na temelju akta kojim se javna površina, 
odnosno građevinsko zemljište daje u 
zakup. 

Članak 28. 
 

 Kioscima u smislu ove Odluke 
smatraju se objekti lagane konstrukcije, a 
koji se u cijelosti ili djelomično mogu 
prenositi, a služe za prodaju cvijeća, 
duhana, tiska, voća, povrća, suvenira i 
druge slične robe. 
 
 Pokretnom napravom u smislu ove 
Odluke, smatraju se lako prenosivi objekti; 
štandovi, stolovi, stolice, klupe, automati  

 
za prodaju napitaka, sladoleda, cigareta, i 
sl. robe, hladnjaci za sladoled, peči za 
pečenje plodina, ambulantne ugostiteljske 
prikolice, posude za smeće i glomazni 
otpad, posude s ukrasnim biljem te slične 
naprave. 
 

Članak 29. 
 

 Postavljanjem pokretnih naprava ne 
smije se spriječiti ili otežati korištenje 
zgrada ili drugih objekata i ugrožavati 
sigurnost prometa. 
 
 Postavljanje pokretnih naprava u 
blizini križanja mora odgovarati  uvjetima 
sigurnosti i prometa i ne smije svojim 
položajem smanjivati preglednost i 
odvijanje prometa (zaklanjati vertikalnu i 
horizontalnu signalizaciju i sl.). 
 
 Pokretne naprave mogu se prema 
svojoj namjeni postavljati samo na onim 
mjestima gdje uslijed toga neće doći do 
suvišne buke, onečišćavanja ili ometanje 
prometa, te gdje se time neće umanjiti 
estetski i opći izgled tog mjesta. 
 
 U odobrenju za postavljanje 
pokretne naprave određuje se položaj, 
veličina, način uređenja zauzetog prostora, 
vrijeme davanja u zakup i iznos zakupnine, 
te drugi uvjeti. 
 
 Uklanjanje pokretnih naprava i 
drugih predmeta što se nalaze na javnoj 
površini bez odobrenja nadležnih tijela ili 
protivno odobrenju izvršit će se o trošku 
vlasnika, odnosno korisnika po skraćenom 
postupku. 
 
 Korisnici pokretnih naprava dužni 
su okoliš držati u čistom stanju. 
 
 Pokretna naprava može stajati na 
određenom mjestu onoliko koliko je 
određeno odobrenjem za postavljanje, a  
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nakon isteka određenog vremena treba ih 
ukloniti u roku od 24 sata. 

 
Članak 30. 

 
 Mjesta na javnim površinama na 
kojima je određeno privremeno 
postavljanje stolova i stolica radi otvaranja 
ljetnog vrta, moraju odgovarati propisima 
o sigurnosti prometa. 
 
 Mjesto za ljetni vrt mora 
ispunjavati slijedeće uvjete: 
 - Prostor koji ostaje za prolaz 
pješaka ne smije biti uži od 2 m. 
 - Udaljenost ljetnog vrta, odnosno 
njegove ograde od ruba prometnice ne 
smije biti manja od 1 m. 
  Postavljanje ljetnog vrta smije se 
odobriti samo ispred zatvorenog poslovnog 
prostora ugostiteljske radnje, s tim da 
širina odnosno dužina ne prelazi gabarite 
lokala, uz izuzetak gdje uvjet javne 
površine te položaj i namjena, susjednih 
građevina to omogućuju. 
  Odobrenje za postavljanje ljetnog 
vrta ne može se izdati za poslovni prostor 
koje nema izravan pristup s javne površine, 
odnosno nogostupa. 
 
 U površinu ljetnog vrta uračunava 
se i površina živice, žardinjere ili druge 
ograde, koja mora biti postavljena uz 
rubove vrta. 
 Visina ograde ne može biti veća od 
1,20 m. 
 Ukoliko se prostor ljetnog vrta 
treba nalaziti jednim dijelom ili u cijelosti 
na javnoj zelenoj površini istu površinu 
potrebno je zaštititi montažno - 
demontažnom podlogom           (drveni 
podij). 
 Korištenje javne površine za 
postavljanje i rad ljetnog vrta odobrava se 
u vremenu od 15. ožujka do 15. listopada 
tekuće godine. 
 Po prestanku rada ugostiteljske 
radnje kao i proteku vremenskog roka po  

 
odobrenju s površine na kojoj se nalazio 
ljetni vrt mora se ukloniti sve što je bilo u 
funkciji ljetnog vrta, a površinu dovesti u 
prvobitno stanje namjene tog prostora 
najdalje u roku od 15 dana. 
 
 

Članak 31. 
 

 Na zahtjev korisnika zemljišta na 
javnim površinama Jedinstveni upravni 
odjel Općine Bilje iznimno izdaje Rješenje 
za zakup javne površine za ljetne vrtove u 
zimskom periodu  od 16. listopada do 14. 
ožujka naredne godine uz zakupninu u 
iznosu umanjenom za 50% od zakupnine 
za ljetne vrtove. 
     
 
9. Komunalni objekti i uređaji  javne 
namjene u općoj uporabi. 
 
 

Članak 32. 
 

 Komunalnim objektima javne 
namjene smatraju se: otvorene tržnice, 
javni zdenci, vodoskoci, skulpture, javne 
stube, javni zahod i , javni satovi, javno-
telefonske govornice, poštanski sandučići, 
košarice za smeće, klupe na javnim 
površinama, dječja igrališta, ograde za 
zaštitu javnih površina i ukrasne vaze. 
 
 

Članak 33. 
 

 Otvorenu tržnicu na kojoj se u 
skladu s tržišnim zakonom obavlja promet 
poljoprivredno prehrambenim i drugim 
proizvodima, održava urednim i čistim  
pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno 
održavanje tržnice. 
  
 Tržni red propisuje Općinsko 
poglavarstvo. 
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Članak 34. 
 
 Klupe za prodaju poljoprivredno-
prehrambenih i drugih proizvoda na 
otvorenoj tržnici postavljaju se u skladu s 
planom rasporeda što ga utvrđuje pravna ili 
fizička osoba  kojoj je povjereno uređenje i 
održavanje tržnice u suglasnosti Upravnog 
odjela. 
 
 Klupe, suncobrani i slične naprave 
na otvorenoj tržnici moraju biti izrađeni od 
prikladnog materijala i ne smiju biti 
neuredni i oštećeni. 
 
 

Članak 35. 
 
 Na otvorenoj tržnici prodavači su 
dužni prodajna mjesta održavati čistim, a 
prije napuštanja prodajnog mjesta, 
ambalaže i druge otpatke odstraniti na za 
to određeno mjesto. 
 
 

Članak 36. 
 

 Javne telefonske govornice i 
poštanski sanduci postavljaju se na 
važnijim križanjima te uz stambene 
objekte s većim brojem stambenih jedinica. 

 
 Javne telefonske govornice i 
poštanske sanduke postavlja T-Com i 
dužno je telefonske govornice i poštanske 
sanduke održavati u ispravnom stanju, te 
otkloniti kvarove u najkraćem mogućem 
vremenu. 
 

Članak 37. 
 

 Zabranjeno je komunalne objekte i 
objekte u općoj uporabi uništavati, 
oštećivati, prljati, nagrđivati. 
 

 
 

10. Stajališta, parkirališta. 
 

 
Članak 38. 

 
 Stajališta autobusnog prometa 
moraju u pravilu biti natkrivena i 
opremljena klupama. Stajališta se moraju 
održavati u urednom i ispravnom stanju, a 
svako oštećenje tih prostora mora se u 
najkraćem roku otkloniti. 
 
 Na stajalištima se obavezno 
postavljaju košarice za smeće. Stajališta 
održava „Komunalno-Bilje“ d.o.o. 
 
 

Članak 39. 
 

 Uređenje i održavanje javnih 
parkirališta uređuje se posebnom odlukom. 
 
 
11. Red pri iskrcaju , ukrcaja i    
smještaja materijala robe na javnim 
      površinama. 
 
 

Članak 40. 
 

 Za iskrcaj, smještaj i ukrcaj 
građevinskog materijala, podizanje skela, 
popravke vanjskih dijelova zgrade i slične 
radove koje služe građevinskoj svrsi može 
se povremeno upotrebljavati vanjsko 
zemljište. 
 
 Odobrenje za korištenje javno 
prometnih površina iz prethodnog stavka 
izdaje izvođačima, odnosno investitorima 
radova Jedinstveni upravni odjel. 
 
 

Članak 41. 
 

 Za vrijeme obavljanja radova 
izvođač mora poduzeti sve propisane i 
uobičajene mjere sigurnosti. Za sigurnost 
radova odgovoran je izvođač radova. 
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Ako se gradnja iz bilo kog razloga 
obustavi, komunalna inspekcija može 
odrediti da se uklone skele i drugi materijal 
s javnih površina. 
 
 

Članak 42. 
 

 Za iskrcaj ogrijeva, te za piljenje i 
cijepanje drva treba se prvenstveno 
koristiti kućnim prostorom, odnosno 
vlastitim zemljištem. U slučaju potrebe 
može se koristiti javno prometna površina, 
ali tako da se ta površina ne oštećuje i da 
se ne ometa promet. Iskrcana drva moraju 
se složiti okomito na rub kolnika tako da se 
ne ruše. 
 
 Drvo, ugljen, i sl. moraju se 
ukloniti najkasnije u roku od 7 (sedam) 
dana, najkasnije u roku 15 (petnaest), a 
korištena površina očistiti. 
 
 Zabranjeno je cijepanje drva i 
ugljena na javno prometnim površinama. 

 
 

12. Odlaganje zemlje i otpadnog 
građevnog materijala. 
 
 

Članak 43. 
 

 Izvođači građevinskih radova na 
teritoriji Općine Bilje dužni su višak 
zemlje iz iskopa i otpadni građevni 
materijal odlagati za tu svrhu predviđena 
odlagališta -  deponij uz prethodno 
odobrenje nadležnog organa Općine. 
 
 Površina za odlaganje viška zemlje 
iz iskopa i otpadnog materijala 
privremenog i trajnog karaktera, određuje 
nadležni organ uprave, vodeći računa o 
podmirenju potreba za gradski deponij 
smeća. 
 
  

 
Do odlagališta iz prethodnog stavka uz 
obavezno čišćenje kotača pri odvozu i 
dovozu zemlje, otpadnog materijala prilaz 
mora biti izgrađen na suvremen način kako 
bi se spriječilo iznošenje blata i zemlje na 
javno prometne površine. 
 
 Zabranjeno je svako odlaganje 
zemlje iz iskopa i otpadnog građevnog i 
drugog materijala koji nije nastao 
izvođenjem radova na teritoriji Općine 
Bilje. 
 

Članak 44. 
 

 Zabranjeno je odlagati zemlju i 
otpadni materijal izvan odlagališta 
predviđenih za tu svrhu. Zemlju i otpadni 
materijal odložen izvan odlagališta, uklonit 
će „Komunalno-Bilje“ d.o.o. po nalogu 
komunalnog redarstva o trošku počinitelja. 
 
 
 
 III  -  ODRŽAVANJE ČISTOĆE 
I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA 
 
 
 1. Javno prometna površina. 
 

Članak 45. 
 
 Javno prometne površine su:  ceste, 
mostovi, parkovi,  pločnici, stajališta 
javnog prometa, parkirališta, trgovi, 
odvojci. 

Članak 46. 
 

 Radi očuvanja javno prometnih 
površina zabranjeno je: 
 - Svako oštećenje javnih površina 
ili objekata ili uređaja koji su njihov 
              sastavni dio. 
 - Izvođenje radova bez odobrenja 
nadležnog tijela 
 
 Uvjeti i način prekopavanja javno 
prometnih površina određuje se posebnom  
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odlukom. U protivnom će komunalni redar 
izdati rješenje za obustavu radova koji se 
izvode bez odobrenja i dovođenja javno 
prometne površine u prvobitno stanje. 
 
 

Članak 47. 
 

 Javno prometne površine moraju se 
redovno održavati. Održavanje se provodi 
u skladu s Programom održavanja 
komunalne infrastrukture. 
 
 

Članak 48. 
 

 Javno prometne površine čisti 
ovlašteno trgovačko društvo „Komunalno-
Bilje“ d.o.o. u skladu s Programom 
održavanja komunalne infrastrukture. 
 
 

Članak 49. 
 

 Na javno prometnim površinama 
ovlašteno trgovačko društvo, javna 
ustanova, vlastiti pogon ili koncesionar  
(„Komunalno-Bilje“ d.o.o.) postavlja  
košarice za otpatke. 
 
 Košarice ili kontejnere za otpatke 
uz poslovne, trgovačke ili ugostiteljske 
objekte za prikupljanje otpadaka tih 
djelatnosti održava vlasnik odnosno 
korisnik poslovnog objekta. 
 

Članak 50. 
 

 Košare za otpatke moraju biti 
izrađene od prikladnog materijala i estetski 
oblikovane. 
 
 Za postavljanje košara mogu se 
upotrijebiti stupovi, zidovi kuća, ograde uz 
pločnike. 
 
 Zabranjeno je postavljanje košara 
za otpatke na stupove prometnih znakova,  

 
stupove za isticanje zastava, drveće te na 
drugim mjestima gdje se nagrđuje izgled 
naselja, objekata ili ometa promet. 
 
 

Članak 51. 
 

 Na javnoj površini ne smije se 
ostavljati ni bacati bilo kakav otpad ili na 
drugi način onečišćavati, a posebno se 
zabranjuje: 
 - Bacanje i ostavljanje izvan 
košarica ili drugih posuda za smeće raznog 
otpada kao i druge radnje kojima se 
onečišćuju javne površine, 
 -  bacanje gorućih predmeta u 
košarice ili druge posude za smeće, 
 -  odlaganje građevnog i otpadnog 
građevnog materijala na javne površine 
bez odobrenja nadležnog organa, kao i 
postavljanje predmeta, naprava i strojeva 
koji mogu ozlijediti ili uprljati prolaznika, 
 -  popravak, servisiranje i pranje 
vozila na javnoj površini, 
 -  ispuštanje otpadnih voda i 
gnojnica, 
 -  oštećenje košarica za smeće i 
drugih posuda namijenjenih sakupljanju 
smeća, 
 -  bacanje reklamnih i drugih letaka 
iz zrakoplova i na drugi način bez 
odobrenja nadležnog općinskog organa 
uprave, 
 -  paljenje otpada, obavljanje bilo 
kakvih radnji ili njihovo propuštanje 
kojima se onečišćuju javno prometne 
površine. 
 - ostavljanje neispravnih 
automobila, prikolica, kamiona i sl. na 
javnim parkiralištima bez odobrenja 
nadležnih općinskih tijela, kao i dulje 
parkiranje automobila, kamiona, auto-
prikolica, i sl. uz javne prometnice ili 
parkirališta. 
 - postavljanje vijenaca ili sličnih 
oznaka na mjesto nesreće pokraj ceste. 
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Članak 52. 

 
 Zabranjeno je svako onečišćavanje, 
te crtanje na javno prometnim površinama 
čime se ugrožava sigurnost prometa. 
 
 

Članak 53. 
 

 Vozila koja sudjeluju u prometu ne 
smiju onečišćavati javno prometne 
površine.  
 
 Vozila koja prevoze tekući ili rasuti 
materijal, moraju imati ispravne naprave iz 
kojih se materijal ne smije prosipati ili teći. 

 
 Vozila koja prevoze papir, sijeno, 
slamu, piljevinu, lišće i sl. moraju se 
prekriti ceradom ili na drugi način 
osigurati da se materijal ne prosipa po 
javno prometnim površinama. 

 
 

Članak 54. 
 

 Pri obavljanju građevinskih radova 
izvođači su dužni poduzimati slijedeće 
mjere sprječavanja i onečišćavanja javnih 
površina: 
 - očistiti javne površine oko 
gradilišta od svih vrsta građevnog ili 
drugog materijala, blata i slično, a čije je 
taloženje na javnim površinama posljedica 
izvođenja građevnih radova, 
 - polijevati trošni materijal za 
vrijeme rušenja građevnih objekata kako bi 
se spriječilo stvaranje blata i prašine, 
 - čistiti ulične slivnike u 
neposrednoj blizini gradilišta, 
 - deponirati građevni materijal u 
okviru gradilišta tako da se ne ometa 
promet i slobodno oticanje vode i da se 
materijal ne raznosi po javnim površinama. 
 
 Kod većih zemljanih radova 
nadležni organ uprave može posebnim 

aktom odrediti ulice za odvoz ili dovoz 
materijala. 
 
 2. Javne zelene površine. 
 

Članak 55. 
 

 Javne zelene površine su:  parkovi, 
nasadi drveća značajna za prirodnu 
okolinu, zelene površine u stambenim 
naseljima, drvoredi, živice, travnjaci, 
vodene površine, kulturno-povijesni 
spomenici i drugi turistički javni objekti, 
sportska i dječja igrališta. 
 
 

Članak 56. 
 

 Javne zelene površine moraju se 
redovito održavati tako da svojim 
izgledom uljepšavaju naselje i služe svojoj 
svrsi kojoj su namijenjeni. 
 
 

Članak 57. 
 

 Pod održavanjem javnih zelenih 
površina smatra se: 
 - Obnova biljnog materijala, 
 - Rezidba i oblikovanje stabala i  
               grmlja, 
 - Okopavanje bilja, 
 - Košnja tratine, 
 - Gnojenje i folijarno    
              prehranjivanje  bilja, 
 - Uklanjanje otpaloga granja, lišća i 
drugih otpadaka, 
 - Održavanje posuda s ukrasnim 
biljem, 

- Preventivno djelovanje na 
sprječavanju biljnih bolesti, 
uništavanju biljnih štetnika te 
kontinuirano provođenje zaštite 
zelenila, 
- Održavanje pješačkih putova i 
naprava na javnim zelenim 
površinama (oprema) u urednom 
stanju (ličenje i popravci klupa,  
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posuda odnosno košara za otpatke, 
spremišta za alat, popločenje i sl.), 
- Postavljanje zaštitnih ograda od 
prikladnog materijala odnosno 
sadnja živice na mjestima 
ugroženim od uništavanja, 

 - Postavljanje natpisa i upozorenja 
za zaštitu javne zelene površine, 
 - Obnavljanje, a po potrebi i 
rekonstrukcija zapuštene javne zelene 
površine, 
 - Skidanje snijega s grana, 
 - Zaostalo opremanje javne zelene 
površine oko stambenih objekata, 
 - Uređenje i privođenje namjeni 
javne zelene površine. 

 
Pokošena trava, lišće i drugi 

otpaci moraju se odmah ukloniti s 
javne zelene površine. 

 
Održavanje javnih zelenih 

površina Općina Bilje povjerava 
trgovačkom društvu, javnoj 
ustanovi, vlastitom pogonu ili 
koncesionaru posebnom odlukom. 

 
 

Članak 58. 
 

 Pravna ili fizička osoba koja 
gospodari javnim športskim ili drugim 
centrom, parkovima, spomen područjem, 
grobljem i sl., obvezatna je održavati tu 
javnu zelenu površinu i brinuti se za 
njezinu zaštitu i obnovu. 
 
 

Članak 59. 
 

 Zelene površine smiju se koristiti 
samo u svrhu za koju je namijenjena. 
 
 

Članak 60. 
 

 Ovlašteno trgovačko društvo, javna 
ustanova, vlastiti pogon ili koncesionar                    

        Poglavarstvo Općine Bilje može  
odrediti  da kanali koji iz bilo kojih razloga   

 
(„ Komunalno-Bilje“ d.o.o.) u  skladu s 
Planom obvezno je redovito popunjavati 
drvorede, te posušena i bolesna stabla 
nadopunjavati stablima iste vrste, uklanjati 
suhe i bolesne grane, te 
štetnike na javnim zelenim površinama. 
 
 

Članak 61. 
 

 Prilikom uređivanja (betoniranja i 
asfaltiranja površina) na kojima postoje 
pojedinačna stabla  mora se ostaviti 
odgovarajuća obrubljena slobodna 
površina 0,8 m računajući od debla stabla. 
 
 Stabla i grane na javnoj zelenoj 
površini koje zaklanjaju prometne znakove 
koje smetaju zračnim vodovima 
(električnim, telefonskim i sličnim 
linijama) sječe, odnosno uklanja ovlašteno 
komunalno poduzeće („Komunalno-Bilje“ 
d.o.o.) 
 
 Radovi iz stavka 2. ovog članka 
koji ne ulaze u redovito održavanje 
obavljaju se na trošak naručitelja radova. 
 

Članak 62. 
 

 Stabla, ukrasne živice i drugo javno 
zelenilo mora se redovito održavati tako da 
ne seže preko regulacijske crte na 
prometne površine i ne ometa vidljivost i 
preglednost prometa. 
 

Članak 63. 
. 
      O  održavanju, košenju zelenih 
površina i korištenju kanala  oborinskih  
voda te  pročišćavanju propusta  ispod  
prilaznih  mostova, brinu se vlasnici 
odnosno korisnici zgrada, stanova, 
poslovnih prostora ispred kojih se isti  
nalaze, gledano od pročelja zgrade, a za 
zgrade s više pročelja – kraća osnovica.  
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nisu očišćeni i održavani, obvezu čišćenja i 
održavanja obavi „Komunalno-Bilje“ 
d.o.o. a na teret vlasnika ili korisnika 
objekta ispred koga se predmetni kanal ili 
prilazni most nalazi. 
 
 

Članak 64. 
 

 Na javnoj površini mogu se 
postaviti posude s ukrasnim biljem po 
odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 Vlasnik je obvezan održavati, 
nadopunjavati, obnavljati i čistiti 
postavljenu posudu s ukrasnim biljem. 
 

 
Članak 65. 

 
 Unutar zelenih površina dopušteno 
je postavljanje novih električnih, 
telefonskih i vodovodnih, kanalizacijskih i 
plinskih vodova uz prethodno pribavljanje 
mišljenja i uvjetovanja Jedinstvenog 
upravnog odjela  i Odluke Općinskog 
poglavarstva općine Bilje i obveze 
izvoditelja radova da uspostavi prijašnje 
stanje. 
 
 

Članak 66. 
 

 Bez odobrenja Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Bilje zabranjeno je 
na javnim zelenim površinama: 
 - rezanje grana i vrhova, obaranje i 
uklanjanje drveća, te vađenje panjeva, 
 - prekapanje javno zelene površine, 
 - rekonstrukcija postojećih i 
izgradnja nove zelene površine, 
 - postavljanje bilo kakvih uređaja, 
objekata, naprava, reklamnih panoa i sl, 
 - odlaganje građevnog materijala, 
 - kampiranje, 
 - skupljanje plodova, grana i lišća. 
 

 
Članak 67. 

 
 Radi zaštite javno zelene površine 
zabranjuje se: 
 - rezanje i skidanje grana i vrhova s 
ukrasnog drveća i bilja, 
 - guljenje kore stabla, zasijecanje, 
zarezivanje, savijanje, kidanje, zabadanje 
noževa, zabijanje čavala, stavljanje plakata 
i slično, bušenje, gaženje i drugo 
onečišćavanje drveća, grmlja i živica, 
 - penjanje po drveću, 
 - neovlašteno sakupljanje i 
odnošenje suhog granja, kore, listova, 
branje lipovog cvijeta, mladica od jele i 
smreke, te zakonom zaštićenog ostalog 
bilja, 
 - bacanje papira i otpadaka, smeća, 
piljevine, pepela, odrezanog šiblja, grana i 
njihovo paljenje, 
 - dovođenje i puštanje životinja, 
 - oštećivanje ili izvaljivanje stabala 
i grmlja, 
 - oštećivanje stabla raznim 
materijalima prilikom gradnje, iskrcaj i 
doprema građevnog materijala, drva, 
ugljena i dr., zabijanje oplata i upiranje u 
deblo, 
 - oštećivanje opreme (ograde, 
ogradnom stupića, žice, stolova, uređaja za 
rekreaciju, vodovoda, sanitarnih uređaja, 
javne rasvjete), te njihovo prljanje, 
zagađivanje i oštećivanje,  
 - puštanjem otpadnih voda, 
kiselina, motornih ulja i gnojnica, 
 - vožnja biciklom, motorom ili 
automobilom ili sličnim vozilom za teret, 
osim ako se takva vozila kreću u svrhu 
održavanja javne zelene površine, te 
parkiranja vozila, 
 - loženje vatre i potpaljivanje 
stabala, 
 - poduzimanje zahvata koji mogu 
izazvati stvaranje klizišta na području koje 
nije utvrđeno posebnim propisima kao 
erozivno područje,  
 - pranje vozila na javnim zelenim 
površinama, 
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- iskrcavanje, uskladištenje raznog 
materijala, ogrijevanog drva, ugljena, 
otpadnog drveta, željeza, ima i sl., 
 - hvatanje i uznemiravanje ptica i 
ostalih životinja, 
 - nenamjensko korištenje i 
oštećivanje opreme. 
 
 

Članak 68. 
 

 Osoba koja učini štetu na zelenim 
površinama svojim štetnim radnjama i 
uporabom vozila i sl., obvezna je 
nadoknaditi učinjenu štetu ili če joj se 
naplatiti paušalna naknada štete. U slučaju 
da se kod štete prouzrokovane uporabom 
vozila ne može utvrditi identitet osobe koja 
je počinila štetu, teretit će se vlasnik vozila 
kojim je šteta počinjena. 
 
 Stvarna šteta procjenjuje se prema 
hortikulturnoj vrijednosti pojedinog 
objekta na temelju cjenika ovlaštenog 
trgovačkog društva, javne ustanove, 
vlastitog pogona ili koncesionara. 
 
 

Članak 69. 
 

 Na prijedlog ovlaštenog trgovačkog 
društva, javne ustanove vlastitog pogona ili 
koncesionara, komunalnog redarstva, 
Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje će 
nalogom odrediti vlasniku, odnosno 
korisniku zelene površine, uklanjanje 
osušenog ili bolesnog stabla ili samo grana 
koje bi svojim rušenjem odnosno padom 
mogle ugroziti sigurnost ljudi, prometa, 
objekata i sl.  
 
 Svaku štetu koja nastane rušenjem 
stabla ili grane iz stavka 1 ovog članka 
dužan je nadoknaditi vlasnik odnosno 
korisnik. Na način iz stavka 1 ovog članka 
postupit će se i u slučaju kada pojedino 
stablo ugrožava sigurnost objekta 

(potkopavanje temelja, podizanje asfaltnog 
sloja na prometnici i sl.). 
 
 
 IV  -  SKUPLJANJE, ODVOZ I 
POSTUPANJE S SKUPLJENIM 
          OTPADOM. 
 
 
 1. Vrsta otpada 
 
 

Članak 70. 
 

 Otpadom se smatraju sve otpadne 
stvari koje nastaju kao posljedice života u 
naselju i to: 
 
 - smeće na javnim površinama, 
 - kućno smeće, 
 - glomazni otpad. 

  
Članak 71.  

 
 Smećem na javnim površinama 
smatraju se svi otpaci koji nastaju na tim 
površinama. 
 
 

Članak 72. 
 

 Kućnim smećem smatraju se kruti 
otpaci koji dnevno nastaju u stanovima, 
zajedničkim prostorijama stambenih 
zgrada, garažama, dvorištima, vrtovima te 
u poslovnim prostorijama koji se po svojoj 
veličini mogu odlagati u vreće ili u posude 
za kućno smeće. 
 

Članak 73. 
 

 Glomaznim otpadom smatraju se 
kruti otpaci koji nastaju u stanovima, 
zajedničkim prostorijama stambenih 
zgrada, poslovnim prostorijama stambenih 
zgrada, naročito kućanski aparati, 
pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska 
ambalaža, vozila te njihovi dijelovi. 
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Članak 74. 

 
 Na području Općine Bilje obavlja 
se organizirana služba odvoza kućnog 
smeća i glomaznog otpada kojom su se 
dužni koristiti svi građani i pravne osobe 
pod uvjetima propisanim ovom Odlukom. 
 
 Područje na kojem se obvezno 
prikuplja i odvozi kućno smeće i glomazni 
otpad utvrđuje Općinsko Poglavarstvo. 
 
 Naknadu za odvoz kućnog smeća i  
glomaznog otpada određuje Općinsko 
Poglavarstvo na prijedlog ovlaštenog 
trgovačkog društva, javne ustanove, 
vlastitog pogona ili koncesionara.  

 
 Članak 75. 

 
 Na području koja su izuzeta iz 
režima organizirane službe odvoza kućnog 
smeća i glomaznog otpada, građani su 
dužni sami na svom posjedu uništiti kućno 
smeće, tako da ne zagađuju okolinu, a 
glomazni otpad odložiti na za to 
predviđenu lokaciju. 
 
 2. Skupljanje i odvoz kućnog 
smeća. 
 

Članak 76. 
 

 Kućno smeće razvrstava se na 
smeće koje se sastoji od otpada koji se 
mogu korisno upotrijebiti, kao što su papir, 
staklo, željezo i ostalo kućno smeće. 
 
 Otpaci koji se mogu korisno 
upotrijebiti odlažu se u posebne spremnike 
(kontejnere), koje na prikladnom mjestu i 
potrebnom broju postavlja ovlašteno 
trgovačko društvo, javne ustanove, vlastiti 
pogon, koncesionari. 
 
 Ovlašteni isporučitelj  komunalne 
usluge dužan je obavijestiti građane o 

mjestu odlaganja otpada koji se mogu 
korisno upotrijebiti. 
 
 

Članak 77. 
 

 Kućno smeće se odlaže u 
predviđene i određene posude za smeće. 
 Kućno smeće se odvozi Planom 
odvoza koncesionara. 
 Na dan odvoženja kućnog smeća , 
posude s smećem građani odlažu ispred 
svojih okućnica.   
 
 

Članak 78. 
 

 Korisnici odvoza kućnog smeća 
dužni su sakupljeno kućno smeće iz svojih 
prostorija pažljivo odlagati u posudu 
odnosno spremnik za kućno smeće tako da 
se ono ne rasipa. Posude za kućno smeće 
odnosno spremnici moraju biti zatvoreni. 
Zabranjeno je odlaganje smeća u posude za 
kućno smeće odnosno spremnike čak i u 
zatvorenim kutijama i kesama. 
 
 Prilikom odlaganja kućnog smeća 
korisnik usluge dužan je ambalažni otpad 
usitniti. 
 
 Zabranjeno je oštećivanje posuda 
za kućno smeće, ulijevati u njih tekućine, 
žeravice ili vrući pepeo, te bacati ostatke 
životinja, građevinskog materijala, 
glomaznu ambalažu, dijelove namještaja i 
slično. 
 
 

Članak 79. 
 

 Radnici koji odvoze kućno smeće 
dužni su pažljivo rukovati vrećama ili 
posudama za smeće ili spremnicima tako 
da se  ono ne rasipa i  onečišćava okolinu 
te da se posude za smeće i spremnici ne 
oštećuju. 
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Nakon pražnjenja posuda i 

spremnika radnici su dužni posude 
odnosno spremnike vratiti na njihovo 
mjesto. 
 
 
 3. Glomazni otpad. 
 
 

Članak 80. 
 

 Glomazni otpad odvozi se najmanje 
dva puta godišnje. 
 
 Mjesto i vrijeme sakupljanja 
spremnika za glomazni otpad, određuje 
ovlašteni isporučitelj komunalne usluge 
 
 

Članak 81. 
 

 Glomazni otpad koji se ne skuplja i 
ne odvozi, vlasnik otpada dužan  je 
odvoziti otpad na deponij. 
 
 Zabranjeno je stavljanje glomaznog 
otpada u posude za kućno smeće ili 
spremnike. 
 
 
V  -  UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA 
 
 

Članak 82. 
 

 Potrebna sredstva za uklanjanje 
snijega i leda s javnih prometnih površina 
u skladu s operativnim planovima zimske 
službe osiguravaju se proračunom Općine 
Bilje. 
 
 Komunalni redar nadzire izvršenje 
programa. 
 
 Trgovačka društva, pravne ili 
fizičke osobe koje izvršavaju program 
dužne su svakodnevno obavještavati 
Jedinstveni upravni odjel o stanju javnih  

 
prometnih površina te o mjerama 
poduzetim za izvršavanje programa za 
vrijeme dok postoje uvjeti iz ovog članka. 
 
 

Članak 83 . 
 

 O uklanjanju snijega i leda sa staza, 
stepenica i putova na javnim zelenim 
površinama brine se „Komunalno-
Bilje“d.o.o. u skladu s predviđenim 
Planom. 
 
 O uklanjanju snijega i leda sa 
autobusnih stajališta, parkirališta i sličnih 
prostora brine se pravna osoba koja tim 
površinama upravlja ili se njima koristi.  
 
 

Članak 84. 
 

 O uklanjanju snijega i leda s 
pločnika uz zgrade brinu se vlasnici 
zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici 
stanova i poslovnih prostorija u zgradi. 
 
 O uklanjanju snijega i leda s 
pločnika uz kioske i pokretne naprave 
brinu se korisnici kioska i pokretnih 
naprava. 

 
 Iznimno od stavka 1. ovog članka o 
uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred 
uličnih lokala brinu se vlasnici i korisnici 
lokala. 
 

Članak 85. 
 

 Javne prometne površine mogu se 
radi sprečavanja nastanka leda i klizanja 
posipati odgovarajućim materijalom. 
 
 Kolnici koji imaju javnu 
kanalizaciju, odnosno koji su izgrađeni od 
asfalta, betona ili kocaka ne smiju se 
posipati materijalom granulacije promjera 
većeg od 8 mm. 
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Trgovačka društva ili druge pravne 

ili fizičke osobe koje se brinu o uklanjanju 
snijega i leda dužni su osigurati da se 
materijal kojim je posipana javna prometna 
površina ukloni u roku od 8 dana po 
otapanju snijega i leda. 
 
 
VI  -  SANITARNO - KOMUNALNE  
        MJERE  UREĐENJA NASELJA 
 
 

Članak 86. 
 

 Čišćenje septičkih jama obavlja 
„Komunalno-Bilje“d.o.o. u skladu sa 
sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev 
vlasnika septičke jame. 
 
 

Članak 87. 
 

 Vlasnici septičkih jama dužni su na 
vrijeme zatražiti od ovlaštenog 
isporučitelja komunalne usluge čišćenje tih 
jama kako ne bi došlo do prelijevanja, a 
time i onečišćavanja okoline. 
 

Članak 88. 
 
 Ovlašteni isporučitelji komunalne 
usluge, obrtnici koji odvoze fekalije dužni 
su iste izlijevati u kanalizacijsku mrežu na 
mjesta koja su za to određena i snose 
odgovornost za eventualno zagađenje 
okoline uz naknadu počinjene štete ili uz 
plaćanje paušala naknade za učinjenu štetu 
po nalogu komunalnog redara. 
 
 

1. Dezinsekcija i deratizacija 
 

Članak 89. 
 

 U svrhu zaštite zdravlja građana i 
stvaranje uvjeta za svakodnevni normalni 
život u tijeku godine obavlja se obvezno 
dva puta sistematska dezinsekcija, dok se  

 
sistematska deratizacija javnih površina 
obavlja jedanput godišnje uz njezino 
obvezatno održavanje cijele godine. 
 
 

Članak 90. 
 

 Pod pojmom sistematske 
dezinsekcije razumijeva se prskanje ili 
zamagljivanje odgovarajućim sredstvima u 
cilju uništavanja komaraca, muha i drugih 
insekata. 
 
 Pod pojmom sistematske 
deratizacije razumijeva se postavljanje 
odgovarajućih mamaca za uništavanje 
štakora i drugih glodavaca, te prikupljanje 
i odstranjivanje uginulih životinja. 
 
 
VII  - UKLANJANJE PROTUPRAVNO  
             POSTAVLJENIH PREDMETA 
 

Članak 91. 
 

 Svi protupravno postavljeni 
predmeti na javnim površinama (kiosci, 
pokretne naprave, štandovi, prikolice, 
reklame, obavijesti, putokazi, posude za 
cvijeće, građevinski materijal, ogrjev i sl.) 
moraju se ukloniti. 
 
 Rješenje o uklanjanju s rokom 
uklanjanja donosi Jedinstveni upravni 
odjel. Ako korisnik protupravno  
postavljenog predmeta sam ne ukloni 
predmet, uklonit će ga nadležni organ 
uprave o trošku korisnika, uključujući i 
troškove premještanja i skladištenja. 
 
 Uklonjene predmete vlasnici su 
dužni preuzeti u roku od 30 dana uz 
namirenje ostalih troškova, u protivnom se 
predmeti prodaju na licitaciji radi 
podmirenja troškova. 
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Članak 92.  

 
 Napušteno vozilo kao i vozilo bez 
registarskih oznaka ostavljeno na javnim 
površinama duže od 7 dana uklonit će se o 
trošku vlasnika. 
 
 Akontaciju troškova snosi nadležni 
organ uprave.  Vlasnik vozila dužan je 
preuzeti svoje vozilo u roku od 30 dana od 
dana uklanjanja uz namirenje nastalih 
troškova, u protivnom se vozilo prodaje na 
licitaciji radi namirenja nastalih troškova 
premještanja, skladištenja i troškova 
prodaje. 
 
 
VIII  -  MJERE ZA PROVOĐENJE  
             KOMUNALNOG REDA 
 
 

Članak 93. 
 
 Nadzor nad provođenjem 
komunalnog reda propisanog ovom 
Odlukom obavljaju komunalni redari 
općine Bilje.  

 
 Komunalni redari moraju imati 
posebne iskaznice ili posebnu odoru ili 
oznaku na odori. 
 
 Pravilnik o obliku, sadržaju i 
načinu izdavanja iskaznice, odore i oznake 
na odjeći komunalnog redara donijet će 
Općinsko poglavarstvo. 
 

Članak 94. 
 

 U obavljanju nadzora nad 
provođenjem komunalnog reda komunalni 
redari dužni su surađivati s mjesnim 
odborima kao i s nadležnim organom 
uprave radi učinkovitog obavljanja svoje 
službe. 
 
 
 

 
Članak 95. 

 
 U obavljanju nadzora komunalni 
redar ovlašten je: 
 - nadzirati primjenu ove Odluke, 

 - rješenjem narediti fizičkim  
pravnim  osobama radnje u svrhu 
održavanja          komunalnog reda 
-predložiti izdavanje obveznog 
prekršajnog naloga 
-naplatiti novčanu kaznu na mjestu 
počinjenja prekršaja od počinitelja. 
 

Članak 96. 
 

 Komunalni redari u obavljanju 
poslova iz svoje nadležnosti dužni su 
pridržavati se zakona, ove Odluke i drugih 
propisa. 
 
 Komunalni redar obavlja poslove 
samostalno u ime Općine Bilje, postupa i 
donosi akte u okviru dužnosti i ovlaštenja 
određenih ovom Odlukom i drugim 
propisima. 
 
 Poduzimanje mjera za provođenje 
komunalnog reda smatra se hitnim i od 
javnog interesa za Općinu Bilje. 

 
Članak 97. 

 
 Ako počinitelj ne postupi po 
rješenju komunalnog redara istu činidbu po 
dopunskom nalogu obavit će se putem 
treće osobe o trošku počinitelja provodeći 
regresni zahtjev.  
  

Članak 98. 
 

 Fizičke i pravne osobe dužne su 
komunalnom redaru omogućiti nesmetano 
obavljanje  nadzora, a poglavito pristup do 
prostorija, objekata, naprava i uređaja, dati 
osobne podatke, kao i pružiti druga 
potrebita obavještenja o predmetima 
uredovanja. 
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Članak 99. 
 

 Ako komunalni redar u svom radu 
naiđe na otpor može se tražiti pomoć 
Policijske uprave Osječko-baranjske 
županije. 
 

Članak 100. 
 

 Protiv rješenja komunalnog 
redarstva može se uložiti žalba u roku 8 
dana od dana primitka rješenja Upravnom 
odjelu za upravne i pravne poslove 
Osječko-baranjske županije.  
 
 Prigovor uložen nadležnom tijelu 
Osječko-Baranjske Županije ne odlaže 
izvršenje rješenja.  
 
 

Članak 101. 
 

 Protiv prekršajnog naloga može se 
uložiti žalba u roku od 8 dana od dana 
primitka naloga. 
 Prigovor se podnosi izdavatelju 
Prekršajnog naloga.(članak 235. stavak 1. 
Prekršajnog Zakona ) 

 
 

Članak 102. 
 

 Komunalno redarstvo podnosi 
Općinskom poglavarstvu izvješće o svom 
radu najmanje jednom mjesečno, a 
Općinskom vijeću redovito jedanput 
godišnje. 
 
 
 IX  -  NAKNADA ŠTETE 
 
 

Članak 103. 
 

 Svu štetu učinjenu na javnoj  
površini počinitelj je dužan nadoknaditi. 
 
  
 

 
Ukoliko počinitelj štete ne plati 

naknadu za učinjenu štetu provest će se 
odgovarajući sudski postupak. 
 
 

Članak 104. 
 

 Naknada štete može biti stvarna 
(prema procjeni koju  utvrdi javno 
komunalno poduzeće) i paušalna. 
 
 

Članak 105. 
 

 Paušalna naknada štete naplaćuje se 
u slučaju neznatne ili manje štete ili ako se 
šteta ne bi mogla sa sigurnošću utvrditi ili 
ako postupak utvrđenja štete vremenski 
duže traje, a vrijednost štete ne premašuje 
1.000,00 kuna, prema posebnom cjeniku 
ovlaštenih komunalnih poduzeća. 
 

Članak 106. 
 

 Stvarna šteta naplaćuje se uvijek 
ako nastala šteta premašuje iznos od 
1.000,00 kuna i ako je za uklanjanje 
nastale štete bilo potrebito angažirati treću 
osobu. 
 
 

Članak 107. 
 

 U postupku uklanjanja bespravno 
postavljenih predmeta na javnoj površini 
pored stvarnih troškova premještanja i 
čuvanja može se naplatiti i paušalni iznos 
troškova: 
 - 200 kuna za premještanje, 
 - 100 kuna po m2 zauzete površine 
za uskladištenje dnevno. 
 
 

Članak 108. 
 

 U nadležnosti je Poglavarstva 
Općine Bilje da prema potrebi utvrđuje  
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navedene iznose iz članka 105., 106., 107. 
te ih po potrebi mijenja. 
 
 
X  -  KAZNENE ODREDBE 
 
 

Članak 109. 
 

        Novčanom kaznom u iznosu od 
5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba koja obavlja  komunalnu 
djelatnost ako: 

- Ako ne održava objekte i 
uređaje javne rasvjete u stanju 
funkcionalne sposobnosti, 
(članak 22. Odluke), 

- Ako ne održava u čistom i 
urednom stanju povjerene 
rekreacijske i javne površine, 
športska i dječja igrališta i 
druge javne športske objekte, 
(članak 24. Odluke), 

- Ako ne održava komunalne 
objekte javne namjene, (članak 
32. Odluke), 

- Ako ne održava u urednom i 
ispravnom stanju autobusna 
stajališta, (članak 38. Odluke), 

- Ako redovito ne održava javno 
prometne površine, (članak 47. 
Odluke), 

- Ako na javnim prometnim 
površinama ne postavi i 
neodržava košarice za otpatke 
(članak 49. Odluke), 

- Ako postave košarice za otpatke 
na prometne znakove, drveće ili 
druga mjesta koja nagrđuju 
izgled naselja, objekta ili ometa 
promet, (članak 50. Odluke), 

- Ako ne održava redovito javno 
zelene površine sukladno 
članku 57. (članak 56. Odluke), 

- Ako postupa protivno 
odredbama iz članka 62. 
Odluke, 

-  

 
- Ako pravovremeno ne uklanja 

snijeg i led sa staza, stepenica i 
putova na javnim zelenim 
površinama, (članak 83. 
Odluke), 

- Ako postupa protivno 
odredbama iz članka 85. 
Odluke, 

- Ako postupa protivno odredbi 
iz članka 88. Odluke. 

 
 

       Novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna 
osoba u pravnoj osobi koja učini 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

 
 

Članak110. 
 

 Novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba ako: 
 
1. Ako ne održavaju u urednom stanju 

vanjske dijelove zgrade, (članak 5. 
Odluke),  

2. Ako natpis korisnika poslovnih 
prostorija drži u neurednom stanju, 
(članak 6. stavak 1. Odluke),  

3. Ako ne uklone natpis u roku 15 
dana od dana prestanka obavljanja 
djelatnosti, (članak 6. stavak 2. 
Odluke), 

4. Ako vrtove, voćnjake i slične 
površine ispred zgrade neuredno 
održavaju, (članak 13. Odluke),  

5. Ako postavlja plakate, oglase i 
slične objave izvan određenog 
mjesta, (članak 19. Odluke),  

6. Ako ne održavaju u čistom i 
urednom stanju reklame, reklamne 
ploče, natpise i slično, (članak 20. 
Odluke),  

7. Ako ne poprave, odnosno ne 
uklone reklame u roku od 8 dana 
od dana nastanka kvarova, (članak 
21. Odluke),  
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8. Ako se stajališta javnog prometa ne 

održavaju u urednom i ispravnom 
stanju, (članak 38. Odluke), 

9. Ako postupi protivno pojedinačnim 
zabranama, (članak 51. Odluke),  

10. Ako prijevozom materijala 
vlastitim vozilom onečišćuju javno 
prometne površine, (članak 53. 
Odluke),  

11. Ako postupi protivno odredbama iz 
članka 54. ove Odluke, 

12.  Ako postupi protivno odredbi iz 
članka 58. Odluke,  

13. Ako postupi protivno odredbi iz 
članka 59. Odluke, 

14. Ako postupi protivno odredbi iz 
članka 63. Odluke,  

15. Ako postupi protivno odredbi iz 
članka 64. Odluke,  

16. Ako postupi suprotno odredbi iz 
članka 78. Odluke,  

17. Ako ne uklanja snijeg i led s 
pločnika ispred svoga poslovnog 
prostora i prostora na kojem 
obavljaju djelatnost, (članak 84. 
Odluke),  

 
Novčanom kaznom u iznosu  od 

500,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba 
u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz 
stavka 1. ovoga članka. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 

kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i 
osoba koja obavlja drugu samostalnu 
djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. 
ovoga članka. 

 
 

Članak 111. 
 

 Novčanom kaznom u iznosu od 
3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba ako:  

 
1. Ako postavlja nazive bez 

odobrenja nadležnog tijela  
 

 
           Općine, (član 17. stavak    
           1.Odluke ),  
2. Ako na javnoj površini 

neovlašteno postavlja reklame, 
reklamne ploče, izloge, jarbole, 
transparente i slično, ( članak 
18. Odluke ) 

3.  Ako bez odobrenja koriste 
javnu površinu za iskrcaj, 
smještaj i ukrcaj građevnog 
materijala ili za postavu skela, 
odnosno pri izvođenju radova, 
(članak 40. Odluke), 

4. Ako postupi suprotno 
odredbama iz članka 66. 
Odluke, 

5. Ako postupi suprotno 
odredbama iz članka 67. 
Odluke,  

6. Ako odlaže otpad na mjesta koja 
nisu za to određena, (članak 81. 
Odluke),  

7. Ako izlijevaju fekalije izvan 
određenih mjesta, (članak 87. 
Odluke), 

8. Ako protupravno postave 
predmete na javnim površinama, 
( Članak 91. Odluke ). 

 
 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 
kuna kaznit će se odgovorna osoba u 
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 
1. ovoga članka. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 

kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i 
osoba koja obavlja drugu samostalnu 
djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. 
ovoga članka. 

 
Članak 112. 

 
 Novčanom kaznom u iznosu od 

5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba ako:  

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

Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : dr.Žarko Zelić, načelnik Općine Bilje 
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 

 



153 «Službeni glasnik»                 Broj 3 
 

 
1. Ako postave ogradu uz javnu 

površinu protivno Odluci, (članak 
12. Odluke),  

2. Ako ne postupi sukladno članku 43. 
ove Odluke,  

 
3. Ako odlažu zemlju i otpadni 

građevni materijal izvan odlagališta 
predviđenog za tu svrhu, (članak 
44. Odluke),  

 
4. Ako neovlašteno prekopavaju 

javno prometnu površinu, odnosno 
ne dovedu istu u prvobitno stanje, ( 
Članak 46. ), 

5.. Ako postupi protivno odredbi iz 
članka 65. Odluke,  

 
 Novčanom kaznom od 1.000,00 

kuna kaznit će se odgovorna osoba u 
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 
1. ovoga članka. 

 
 Novčanom kaznom od 800,00 kuna 

kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba 
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 
koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga 
članka. 

 
Članak 113. 

 
 

 Novčanom kaznom od 500,00 kuna 
kaznit će se fizička osoba ako: 

 
5. Ako ne održavaju u urednom i 

čistom stanju vanjske dijelove 
zgrade (članak 5. Odluke),  

6. Ako vrtove, vočnjake i slične 
površine ispred zgrade neuredno 
održavaju, (članak 13. Odluke),  

7. Ako postavljaju plakate, oglase i 
slične objave izvan određenog 
mjesta, (članak 19. Odluke),  

8. Ako bez odobrenja koriste javnu 
površinu za iskrcaj, smještaj i 
ukrcaj građevnog materijala ili za 
postavu skela, odnosno pri  

 
izvođenju radova. ( članak 40.   
Odluke ), 

9. Ako postupi protivno odredbama iz 
članka 42. ove Odluke, 

10. Ako postupi protivno odredbama 
članka 43.  ove Odluke, 

11. Ako neovlašteno prekopavaju 
javno prometnu površinu, odnosno 
ne dovedu istu u prvobitno stanje, 
(članak 46. Odluke),  

12. Ako postupa protivno 
pojedinačnim zabranama, (članak 
51. Odluke),  

13. Ako prijevozom materijala 
vlastitim vozilom onečišćuje javno 
prometne površine, (članak 53. 
Odluke),  

14. Ako postupa protivno odredbi iz 
članka 63. ove Odluke,  

15. Ako postupa protivno odredbama iz 
članka 66. ove Odluke,  

16. Ako postupa protivno odredbama iz 
članka 67. ove Odluke,  

17. Ako postupi protivno odredbama  
iz članka 68. ove Odluke, 

18. Ako postupa suprotno odredbi iz 
članka 78. ove Odluke,  

19. Ako ne uklanja snijeg i led s 
pločnika ispred svoje zgrade, 
(članak 84. Odluke),  

 
 

Članak 114. 
 
 

 Novčanom kaznom od 1.000,00 
kuna kaznit će se fizička osoba ako:  

 
1. Ako postave ogradu uz javnu 

površinu protivno članku 12. ove 
Odluke,  

2. Ako odlažu zemlju i otpadni 
građevinski materijal izvan 
odlagališta predviđenog za tu 
svrhu, (članak 44. Odluke),  
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3. Ako neovlašteno vrši čišćenje 
septičkih jama, (članak 86. 
Odluke),  

 
4. Ako izlijevaju fekalije izvan za to 

određenih mjesta, ( članak 87. 
Odluke ), 

 
5. Ako protupravno postave predmete 

na javnim površinama, (članak 91. 
Odluke).  

 
 
 XI  -  ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 115. 
 

 U nadležnosti je Poglavarstva 
Općine Bilje da utvrđuje sva pitanja u 
smislu provođenja Odluke o komunalnom 
redu.  
 

Članak 116. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana nakon objave u „Službenom 
glasniku“ Općine Bilje.  
 Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o komunalnom redu 
na teritoriji Općine Bilje ( „Službeni 
glasnik“ broj: 3/97.; 2/02.; 3/03. i 1/04. ). 
        

   
KLASA: 363-01/08-01/2 
URBROJ: 2100/02-08-1 
Bilje, 15. srpnja 2008. god. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
 
31. 

 
Temeljem članka 428. Zakona o 

trgovačkim društvima („Narodne novine „ 
br. 111/93, 34/99., 52/00 i 118/03), članka 
17 i 29. Izjave o osnivanju trgovačkog 

društva Komunalnog – Bilje d.o.o,     
Općinsko Vijeće Općine Bilje  na svojoj 
20. sjednici održanoj dana  15.07.2008.g. 
donijelo je  

 
 

ODLUKU 
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 

POSLOVANJU TVRTKE 
KOMUNALNO-  BILJE d.o.o. u 2007.g.  
I UPORABI DOBITI KOMUNALNO- 

BILJE d.o.o. ZA 2007.g. 
 

 
I 
 

Direktor Komunalnog-Bilje 
d.o.o.sukladno propisima sastavio 
je i Nadzornom odboru društva te 
vlasniku društva predočio na 
prihvaćanje sve elemente 
temeljnog financijskog izvješća za 
2007.g. (bilanca, račun dobiti i 
gubitka, bilješke i dr).  

 
II 
 

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka 
za 2007.g. kojim je iskazan iznos 
dobitka poslije oporezivanja od 
50.290,83 kn. 

 
III 

 
Dobitak poslovne 2007.godine u 
ukupnom iznosu od 50.290,83 kn 
raspoređuje se na slobodne 
pričuve za stabilnost i poslovne 
aktivnosti tvrtke. 

 
IV 

 
Prihvaća se izvješće o stanju 
društva Komunalno-Bilje d.o.o. za 
2007.g. 
Sastavni dio ove odluke je 
Izvješće o poslovanju društva  
Komunalno-Bilje d.o.o. za 2007.g.     
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Ova odluka  dostaviti �e se 
Komunalnom Bilje d.o.o.. i objaviti  
u „Slu�benom glasniku“ Op�ine 
Bilje  
 
Klasa:363-01/08-01/2 
Urbroj:2100/02-08-1 
Bilje, 15.07. 2008.g. 
 
    

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
 
32. 
 

Nakon izvršenog uspoređenja s 
izvornim tekstom utvrđene su pogreške u 
Odluci o osnivanju općinskog savjeta 
mladih Općine Bilje koja je objavljena u 
"Službenom glasniku" Općine Bilje broj 
1/08., te se daje  
 
 

ISPRAVAK  
ODLUKE  

O OSNIVANJU OPĆINSKOG 
SAVJETA MLADIH OPĆINE BILJE 

 
  

Članak 1. 
 

 U članku 5., stavku 2. točkom 1) 
treba stajati " udruge mladih i udruge koje se 
bave mladima koje su registrirane i koji djeluju 
na području Općine Bilje”,  a pod točkom 2) 
„drugi oblici organiziranja mladih koji su 
registrirani i koji djeluju na području Općine 
Bilje”,  tok točka 3) nije upisana, tako da 
tekst stavka 2. članka 5. nakon izvršenog 
ispravka treba glasiti: 
 

„Radi ravnomjerne 
zastupljenosti različitih dobnih 

skupina, prema vrstama školske i 
studentske populacije, te  
 
zastupljenosti mladih koji se 
profesionalno ili volonterski bave 
stručnim radom iz pojedinih područja 
djelokruga Savjeta mladih od 
interesa mladih i skrbi za mlade, 
imajući u vidu što širu i 
ravnomjerniju zastupljenost različitih 
godišta i zastupljenost oba spola, 
kandidate za izbor članova Savjeta 
mladih predlažu: 
            1) udruge mladih i udruge 
koje se bave mladima koje su 
registrirane i koji djeluju na području 
Općine Bilje, 
            2) drugi oblici organiziranja 
mladih koji su registrirani i koji 
djeluju na području Općine Bilje.” 

 
Članak 2. 

 
 U članku 6., stavak 1. nije upisan, a 
u objavljenom stavku 3. umjesto riječi: 
„dva  (2)”, trebaju stajati riječi.”tri(3)”,  
tako da tekst članka 6. nakon izvršenog 
ispravka treba glasiti: 
 
            „U Savjet mladih s Liste 
udruga mladih i udruga koje se bave 
mladima, koje su registrirane i koje 
djeluju na području Općine Bilje, 
biraju se dva (2) člana. 
            U Savjet mladih s Liste drugi 
oblici organiziranja mladih koji su 
registrirani i koji djeluju na području 
Općine Bilje, biraju se tri (3) člana.” 

 
Klasa: 032-08/08-01/1 
Urbroj: 2100/02-08-13 
Bilje, 08. srpnja 2008. godine. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
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33. 

Na temelju članka 34. Statuta 
Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 
Bilje br.1/6) i članka 14. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Općine Bilje  
(»Službeni glasnik« broj 1/08), Općinsko 
vijeće Općine Bilje , na svojoj 20 sjednici  
održanoj dana 15.07.2008.g. donijelo je 

ODLUKU 
o izboru članova Savjeta mladih Općine 

Bilje  

Članak 1. 

U Savjet mladih Općine Bilje  izabrani su: 

 
1. IVAN ŠARIĆ , rođen 09.09.1983.g. iz 
Bilja , Vatrogasna 11 
 
2. VANJA HMELIK, rođen 15.03.1988. 
g. iz Bilja , Kralja Tomislava 18 
 
3. MAZUR ZVONIMIR, rođen 
18.05.1990, iz Bilja, Zagrebačka 6  
 
4. BOLJEŠIĆ IVAN, rođen 24.05.1990.g.  
iz Bilja, Školska 21 
 
5. MARIN TURALIJA , rođen 
25.02.1986.g.Biljske satnije  ZNG RH 8 

Članak 2. 

Mandat članova Savjeta mladih Općine 
Bilje je dvije godine, računajući od dana 
konstituiranja. 

Članak 3. 

Predsjednik i zamjenik predsjednika 
Savjeta mladih Općine Bilje  biraju se iz 
reda članova Savjeta mladih  na način 
određen Odlukom o osnivanju Savjeta 

mladih Općine Bilje  (»Službeni glasnik« 
broj 1/8). 

 

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

Klasa: 023-08/08-01/1 
Urbroj: 2100/02-08-14 
Bilje, 15. srpnja 2008. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
 
34. 
 
 

Na temelju članka 34.  Statuta 
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine 
Bilje broj 1/06.) i članka 18. Odluke o 
javnim priznanjima Općine Bilje (Službeni 
glasnik Općine Bilje broj 2/07), .Općinsko 
vijeće općine Bilje na 20. sjednici održanoj 
dana 15. srpnja 2008. godine  donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja Općine Bilje 

u 2008. godini 
 

Članak 1. 
 

Zlatna plaketa "Grb Općine Bilje" u 
2008.g. dodjeljuje se   
 

 

IVANU GRABOVAC, 
dipl.ing.geod.  

 
 

za izuzetna ostvarenja u razvoju 
gospodarskog i društvenog života Općine 

Bilje 
 

Članak 2. 
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Poticaj za donošenje ove Odluke 

dalo je Općinsko Poglavarstva Općine 
Bilje, a isti je pozitivno ocijenio Odbora za 
dodjelu javnih priznanja Općine Bilje. 

 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u "Službenom 
glasniku" Općine Bilje. 
 
 
Klasa: 023-05/05-01/12 
Ur.broj: 2100/02-08-14 
Bilje, 15.07.2008godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
 
35. 
 
 

Na temelju članka 34. Statuta 
Općine Bilje ( " Službeni glasnik Općine 
Bilje " br. 01/06 ) Općinsko vijeće Općine 
Bilje, na svojoj 20. sjednici održanoj dana  
15. srpnja   2008. g. donijelo je  
 

 
 RJEŠENJE 

o određivanju naziva  
 
I 
 

Određuje se naziv „ Ugostiteljsko – 
turistička zona Istok Bilje “ kao naziv 
područja koje je u Prostornom planu 
uređenja Općine Bilje, u kartografskom 
prikazu br. 4.A ( građevinska područja 
naselja, naselja povremenog stanovanja, 
turističko-rekreacijske zone, ugostiteljsko-
turističkih zona i gospodarske zone ) 
označeno  kao građevinsko područje 
ugostiteljsko-turističkih zona, pod brojem 
2 ( „ gospodarstvo Bekina “ ). 

 
 
 

II. 
 

Rješenje stupa na snagu danom 
objave u  „ Službenom glasniku “ 
Općine Bilje . 

 

Klasa: 015-09/08-01/1 
Urbroj: 2100/02-08-1 
Bilje, 15. srpanj 2008.g.            
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
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