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17. 
 
 
 Na temelju članka 57. stavak 4. 
Zakona o prostornom uređenju ( « 
Narodne novine » broj 30/94, 68/98, 
61/00, 32/02 i 100/04 ) i članka 34. 
Statuta Općine Bilje ( « Službeni glasnik 
» Općine Bilje broj 01/06 ), a sukladno 
Programu mjera za unapređenje stanja u 
prostoru Općine Bilje ( « Službeni 
glasnik » Općine Bilje broj 06/04 i 08/06 
), Općinsko vijeće Općine Bilje na 14.  
 

 
sjednici održanoj dana 24. svibnja  2007. 
godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o stavljanju izvan snage Plana 

uređenja naselja Bilje 
 

I. 
 

 Stavlja se izvan snage Plan 
uređenja naselja Bilje ( « Službeni 
glasnik » Općine Beli Manastir broj 



41 «Službeni glasnik»                 Broj 1 

04/88 i « Službeni glasnik » Općine 
Bilje broj 02/01). 
 

 
II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u « 
Službenom glasniku » Općine Bilje. 
 
Klasa:350-01/99-01/3  
Urbroj:2100/02-07-50 
Bilje, 24. svibnja 2007.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
 
18. 
 

Na temelju članka 3. Zakona o 
zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 
58/93), članka 34. Statuta Općine 
Bilje(“Službeni glasnik” Općine Bilje 
br01/06.) Općinsko vijeće Općine Bilje 
na svojoj 14. sjednici održanoj 
24.05.2007. godine donijelo je  

 

ODLUKU 
o prihvaćanju  Procjene ugroženosti 
od požara i tehnoloških eksplozija 

Općine Bilje 

Članak 1. 

Prihvaća se  Procjena ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija Općine 
Bilje  koju je izradio Stručni tim za 
izradu procjene od ugroženosti od 
požara  . 

Članak 2. 

Tekst  Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija Općine Bilje   
sastavni je dio ove Odluke. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u «Službenom glasniku». 

Klasa: 214-01/06-01/2 
Urbroj: 2100/02-07-13 
Bilje, 24. svibnja 2007.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
 
 
********************************* 
 
19. 

Temeljem članka 34. Statuta 
Općine Bilje(“Službeni glasnik” Općine 
Bilje br01/06.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na svojoj 14. sjednici održanoj 
24.svibnja 2007. godine donijelo je  

 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Donosi se Plan zaštite od požara   

     Općine Bilje   .  

 

 2. Tekst Plana zaštite od požara Općine  

     Bilje  sastavni je dio ovoga zaključka. 

 
 

Klasa: 214-01/06-01/2 
Urbroj: 2100/02-07- 14 
 Bilje,24.svibnja 2007.g. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
Zdenko Jumić, v.r. 

 
********************************* 
 
20. 
 
  Temeljem članka 34. Statuta 
Općine Bilje(“Službeni glasnik” Općine 
Bilje br01/06.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na svojoj  14. sjednici održanoj  
24.svibnja 2007. godine donijelo je  

 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Donosi se Plan pojačanih mjera zaštite  

    od požara na području Općine Bilje  u  

    žetvenom i predžatvenom  razdoblju    

    za 2007.g.. 

 

 2. Tekst Plana pojačanih mjera zaštite  

      od požara na području  Općine Bilje    

     u   žetvenom i predžetvenom  

     razdoblju za 2007.g.  sastavni je dio  

      ovoga zaključka. 

 
 
Klasa: 214-01/07-01/2 
Urbroj: 2100/02-07- 4 
Bilje, 24.svibnja .2007.g. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
      Zdenko Jumić, v.r. 

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

 
21. 
 

Na temelju članka 40.  Statuta 
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine 
Bilje broj 1/06.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na 14. sjednici održanoj dana 
24.svibnja. 2007.g. godine donijelo je 

 

RJEŠENJE 

o osnivanju i imenovanju članova 
Stožera za protupožarnu zaštitu u 

predžetvenom i žetvenom razdoblju za 
2007.g. 

 
I. 

 Osniva se Stožer u predžetvenom 
i žetvenom razdoblju za 2006. godine. 

 

II. 

Za članove Stožera iz članka I. ovog 
Rješenja imenuju se: 

 

1. dr. Žarko Zelić - načelnik Općine 
Bilje   

2. Željko Cickaj - donačelnik 
Općine Bilje 

3. Željko Kolarić -zapovjednik 
DVD-a Bilje   

4. Franjo Pimpi - dozapovjednik 
DVD Bilje  

5. Peter Deže - zapovjednik DVD-a 
Vardarac 

6. Zoltan Faraho - zapovjednik 
DVD-a Kopačevo:  

7. Gabor Vajda - zapovjednik 
DVD-a Lug 
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III. 

 Ovo rješenje objavit će se u 
"Službenom glasniku" Općine Bilje i 
sastavni je dio Plana pojačanih mjera 
zaštite od požara u predžetvenom i 
žetvenom razdoblju u 2007.godini. 

 
Klasa: 214-01/07-01/2 
Urbroj: 2100/02-07- 5 
Bilje, 24.svibnja .2007.g. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
 
22.    

 
Temeljem članka 34. Statuta 

Općine Bilje(“Službeni glasnik” Općine 
Bilje br01/06.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na 14. sjednici održanoj 24.svibnja 
2007. godine donijelo je  
 

 
O D L U K U 

o javnim priznanjima Općine Bilje  
 
 

I.  UVODNA ODREDBA 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom ustanovljuju se 
javna priznanja Općine Bilje propisuju 
uvjeti i način njihove dodjele, te druga 
pitanja u svezi s javnim priznanjima 
Općine Bilje(u daljnjem tekstu Općine). 
 

Članak 2. 
 

Javna se priznanja mogu 
dodjeljivati građanima Općine Bilje i 

pravnim osobama, njihovim udrugama, 
drugim lokalnim zajednicama, 
ustanovama, te vjerskim zajednicama i 
drugim pravnim osobama i 
organizacijama  za istaknute uspjehe u 
radu i djelovanju kojima osobito 
pridonose razvoju i boljitku Općine Bilje 
ili pojedinih njegovih djelatnosti. 

Javna priznanja mogu se 
dodjeljivati i državljanima drugih 
zemalja, prijateljskim gradovima, 
međunarodnim organizacijama, 
nevladinim organizacijama i 
organizacijama drugih država ili 
njihovim tijelima, ustanovama, te 
udrugama. 
 
 
II.  VRSTE JAVNIH PRIZNANJA 
OPĆINE BILJE  

 
Članak 3. 

 
Javna priznanja Općine Bilje su: 

l. Počasni građanin Općine 
Bilje  

2. Zlatna plaketa "Grb Općine 
Bilje " za životno djelo 

3. Zlatna plaketa "Grb Općine 
Bilje " 

4. Pečat Općine Bilje  
5. Zahvalnica Općine Bilje  

 
Članak 4. 

 
Javna priznanja Općine Počasni 

građanin Općine Bilje , Zlatna plaketa 
“Grb Općine Bilje ” za životno djelo i 
Zlatna plaketa “Grb Općine Bilje ” ne 
mogu se dodijeliti dužnosnicima 
Republike Hrvatske, dužnosnicima 
Osječko-baranjske županije i Općine 
Bilje za vrijeme trajanja njihova 
mandata. 
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Članak 5. 
 

 U tijeku jedne godine istoj 
pravnoj osobi ili pojedincu može se 
dodijeliti samo jedno javno priznanje. 
 Osobi proglašenoj Počasnim 
građaninom Općine Bilje ne mogu se 
dodjeljivati druga javna priznanja 
Općine  utvrđena ovom Odlukom. 

 
 

III.  POSEBNE ODREDBE O 
POJEDINIM  
 JAVNIM PRIZNANJIMA 
OPĆINE  

 
 l.  Počasni građanin 
Općine Bilje  

 
Članak 6. 

 
Počasnim građaninom Općine 

Bilje može se proglasiti građanin 
Republike Hrvatske ili druge države koji 
je svojim radom, znanstvenim, političkim 
ili vjerskim djelovanjem značajno 
pridonio napretku i ugledu Općine, 
ostvarenju i razvoju demokracije u 
Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u 
svijetu i napretku čovječanstva. 
 Počasnim građaninom Općine  
ne može se proglasiti osoba koja ima 
prebivalište na području Općine Bilje . 
 Osobi koja je proglašena 
počasnim građaninom Općine  uručuju 
se povelja i medalja Počasnog 
građanina Općine Bilje . 
 
 
 2. Zlatna plaketa "Grb 
Općine Bilje " za životno djelo 

 
Članak 7. 

 

Zlatna plaketa "Grb Općine Bilje 
" za životno djelo dodjeljuje se fizičkim 
osobama za osobite uspjehe u razvoju 
društvenih odnosa i unapređenju 
gospodarstva, obrazovanja, znanosti, 
kulture, tjelesne kulture, zdravstva, 
socijalne skrbi i drugih djelatnosti od 
posebnog interesa za Općinu, kada se 
ocijeni da je ta osoba sve svoje 
objektivne mogućnosti utkala u odnosno 
djelo i u tome postigla svoj neponovljiv 
rezultat u određenoj oblasti. 
 Svake godine može se dodijeliti 
najviše po jedna nagrada  za životno 
djelo. Dobitniku Zlatne plakete "Grb 
Općine Bilje " za životno djelo uručuju 
se povelja o dodjeli plakete i može se 
dodijeliti novčana nagrada . 

Visinu iznosa novčane nagrade 
utvrđuje Općinsko poglavarstvo. 
 
 
 
 3.  Zlatna plaketa "Grb 
Općine Bilje "   

 
Članak 8. 

 
Zlatna plaketa "Grb Općine Bilje 

" (u daljnjem tekstu: Zlatna plaketa) je 
javno priznanje koje se dodjeljuje 
fizičkim i pravnim osobama za izuzetna 
ostvarenja u svim područjima djelatnosti 
gospodarskog i društvenog života 
Općine . 
 Dobitniku Zlatne plakete uručuje 
se i povelja o dodjeli plakete i može se 
dodijeliti novčana nagrada . 

Visinu iznosa novčane nagrade 
utvrđuje Općinsko poglavarstvo. 
 
 
 

Članak 9. 
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Zlatna plaketa dodjeljuje se za izuzetna 
ostvarenja u području: 
 -  gospodarstva 
 -  znanosti 
 -  odgoja 
 -  obrazovanja 
 -  zdravstva 
 -  socijalne skrbi 
 -  kulture  
 -  sporta 
 -  tehničke kulture 
 -  zaštite okoliša i ekologije 
 - uređenja naselja 
 - zaštite i spašavanja 
 - njegovanja posebnosti 
nacionalnih manjina 
 -  drugih društvenih djelatnosti 
 
 Svake godine može se dodijeliti 
najviše po jedna Zlatna plaketa za svako 
područje. 
 
 
 4.  Pečat Općine Bilje  

 
Članak 10. 

 
Pečat Općine Bilje(u daljnjem: 

tekstu Pečat Općine ) je javno priznanje 
koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim 
osobama za osobite uspjehe u razvoju 
društvenih odnosa i unapređenju 
djelatnosti iz članka 9. ove Odluke. 

Pečat Općine  dodjeljuje se u 
obliku svečane povelje i plakete. 

 
 
 5.  Zahvalnica Općine Bilje  
 

 
Članak 11. 

 
Zahvalnica Općine Bilje je javno 

priznanje koje se dodjeljuje fizičkim 
osobama za osobite uspjehe u razvoju 

društvenih odnosa i unapređenju 
gospodarstva, obrazovanja, znanosti, 
kulture, tjelesne kulture, zdravstva, 
socijalne skrbi, humanitarne i druge 
djelatnosti. 

Zahvalnica Općine Bilje 
dodjeljuje se u obliku svečane diplome. 
 
 
 
IV.  NAČIN I POSTUPAK 
DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 12. 
 

Poticaj za proglašenje počasnog 
građanina i dodjelu Zlatne plakete "Grb 
Općine Bilje " za životno djelo mogu 
dati: 
 -  vijećnik Općinskog vijeća 
 -  radna tijela Općinskog vijeća 
 - predstavnici Vijeća nacionalnih 
manjina 
 - Vijeća mjesnih odbora 
 - Općinsko poglavarstvo Općine 
Bilje 
 - načelnik Općine Bilje. 
 

 
 

Članak 13. 
 

 Poticaj za dodjelu Zlatne plakete 
"Grb Općine Bilje " i Pečata Općine  
mogu dati: 
 -  građanin 
 -  Općinsko poglavarstvo Općine 
Bilje  
 -  trgovačka i druga društva i 
druge pravne osobe 
 -  tijela lokalne samouprave 
 - predstavnici Vijeća nacionalnih 
manjina 
 -  ustanove 
 -  udruge građana 
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Članak 14. 
 

Poticaji iz članka 12. i 13. ove 
Odluke dostavljaju se Odboru za dodjelu 
javnih priznanja Općine Bilje(u daljnjem 
tekstu Odbor) u pisanom obliku. 

 
Poticaj mora sadržavati: 
-  podatke o podnositelju 

poticaja, 
- životopis, odnosno osnovne 

podatke o pravnoj osobi i 
njenom poslovanju,  
 te iscrpno obrazloženje zasluga 
zbog kojih se predlaže za 
dodjelu javnog priznanja; 

- odgovarajuću dokumentaciju 
(objavljene radove, analize, 
prikaze, kritike stručnog i     
drugog tiska, natjecateljski 
rezultati, itd.). 

Na zahtjev Odbora podnositelj 
poticaja dužan je naknadno 
dostaviti i druge dopunske  

podatke i dokumentaciju. 
Odbor može i bez posebnog 

poticaja drugih subjekata utvrditi 
prijedlog za dodjelu    javnog priznanja. 

 
 

Članak 15. 
 

Odbor za dodjelu javnih 
priznanja prosuđuje poticaje iz članka 
12. i 13. i  prijedloge za dodjelu javnih 
priznanja prosljeđuje Općinskom vijeću 
na usvajanje. 

Odbor ima sedam (7) članova. 
Članove Odbora imenuje 

Općinsko vijeće iz reda gospodarskih, 
znanstvenih, kulturnih, umjetničkih, 
športskih i drugih djelatnika na vrijeme 
od četiri (4) godine. 

Predsjednik Općinskog vijeća po 
funkciji je član Odbora. 

 
Članovi Odbora iz svog sastava 
biraju predsjednika na vrijeme 
od četiri (4) godine. Odbor ima 
svoga tajnika, kojeg imenuje 
Odbor na prijedlog upravnog 
odjela Općine . 

 Stručne i administrativne poslove 
za Odbor obavljat će Jedinstveni 
upravni odjel Općine  Bilje. 
 
 

Članak 16. 
 

Radi ocjene prispjelih poticaja za 
dodjelu javnih priznanja Općine, Odbor 
može osnivati ocjenjivačka povjerenstva 
koja daju stručnu ocjenu prispjelih 
poticaja ili zatražiti mišljenje 
odgovarajućih stručnih tijela i ustanova. 
 

 
Članak 17. 

 
 Ako se za počasnog građanina 
Općine  predloži strani državljanin, 
Jedinstveni upravni odjel Općine  Bilje 
će pribaviti i mišljenje nadležnog tijela 
Sabora Republike Hrvatske. 

 
 

Članak 18. 
 

 O prijedlozima za dodjelu javnih 
priznanja Općine Bilje iz članka 3. točke 
1-4 Odluke odlučuje nakon prethodne 
rasprave Općinsko vijeće Općine Bilje, 
glasujući o svakom prijedlogu posebno. 

Odluku o dodjeli javnog 
priznanja iz članka 3. točke 5 donosi 
nakon prethodne rasprave Općinsko 
poglavarstvo Općine Bilje . 
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Javna priznanja Općine  uručuje 
načelnik. U slučaju njegove spriječenosti 
priznanja uručuje predsjednik 
Općinskog vijeća. 
 

 
Članak 19. 

 
Počasni se građanin upisuje u 

Knjigu počasnih građana Općine Bilje 
koja se vodi i 
čuva Jedinstveni upravni odjel Općine  
Bilje. 

Evidencija o dodjeli javnih 
priznanja Općine  Jedinstveni upravni 
odjel Općine  Bilje. 

Imena počasnih građana Općine  
i imena dobitnika drugih javnih 
priznanja objavljuju se u "Službenom 
glasniku" Općine . 

 
 

Članak 20. 
 

Ukoliko javno priznanje nije 
uručeno nagrađenome za života, uručit 
će se članovima 
njegove obitelji, odnosno zakonskim 
nasljednicima. 
 
 

Članak 21. 
 

 Javna priznanja uručuju se na 
svečanoj sjednici Općinskog vijeća na 
Dan Općine  - 17. srpnja. 
 Iznimno, u slučaju dodjele javnih 
priznanja stranom državljaninu, 
instituciji ili gradu ili u drugom 
opravdanom slučaju, priznanja se mogu 
uručiti i tijekom cijele godine. 
 Zahvalnice Općine Bilje mogu se 
uručivati tijekom cijele godine, a prema 
potrebi na svečan način i na sjednicama 
Općinskog poglavarstva, neovisno o 

tome je li dobitnik Zahvalnice strani 
državljanin, institucija ili grad, ili nije. 
 
V.  OBLIK I SADRŽAJ  
             PRIZNANJA 
 

 
Članak 22. 

 
Oblik i opći sadržaj javnih 

priznanja iz ove Odluke utvrđuje 
Općinsko poglavarstvo. 

 
 
 

VI.  PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE 
           ODREDBE 
 

 
Članak 23. 

 
 Postupak na pripremi prijedloga 
i donošenju Odluke o dodjeli javnih 
priznanja, kao i druga pitanja u svezi 
dodjele javnih priznanja uredit će 
Poglavarstvo Općine Bilje posebnom  
odlukom. 

 
 

Članak 24. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 
danom objave u “Službenom glasniku” 
Općine Bilje . 

 
 

Klasa:023-05/05-01/12  
Urbroj: 2100/02-07-6  
Bilje,24. svibnja 2007.g. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
     Zdenko Jumić, v.r. 

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

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

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
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23. 
 

Temeljem članka 34. Statuta 
Općine Bilje ("Službeni glasnik" br. 
01/06) sukladno članku  14.i 15 Odluke 
o javnim priznanjima Općine Bilje , 
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 
14. sjednici održanoj dana  24.svibnja 
2007. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

 o osnivanju i imenovanju Odbora za 
dodjelu javnih priznanja  

 
I. 
 

Općinsko vijeće osniva  Odbor za 
dodjelu javnih priznanja Općine Bilje.. 
Odbor  čine predsjednik i 6 članova. 
Predsjednik Općinskog vijeća po 
funkciji je član Odbora. 
 

II. 
 

U Odbor za dodjelu javnih priznanja 
Općine Bilje imenuju se : 
 

1. ŽARKO ZELIĆ, za predsjednika  
 
2. ZDENKO JUMIĆ, za člana  
  
3. ERNEST DOMINKOVIĆ, za 

člana  
 

4. DINKO ŽUPANOVIĆ, za člana  
 

5. AŠRAF SALHA, za člana   
 

6. MILORAD NENADOVIĆ, za 
člana  

 
7. ARON KETEŠ, za člana  

 

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

 

 
III. 

 
Članovi Odbora se imenuju  na 

vrijeme od četiri (4) godine.  
 

IV. 
 

Odbor ima svoga tajnika, kojeg imenuje 
Odbor na prijedlog  Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine . 
Stručne i administrativne poslove za 
Odbor obavljati će Jedinstveni upravni 
odjel Općine  Bilje. 

 
V. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja.  
 
 
 Klasa:023-05/05-01/12  
Urbroj: 2100/02-07-7  
Bilje,24. svibnja 2007.g. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
        Zdenko Jumić, v.r. 

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

24. 
 

Temeljem �lanka 34. Statuta 
Op�ine Bilje ( « Slu�beni glasnik » 
Op�ine Bilje br. 01/06), a u svezi glave 
V. to�ka 7., 8. i 9. Plana intervencija u 
za�titi okoli�a ( « Narodne novine » 
br. 82/99, 86/99 i 12/01 ) Op�insko 
vije�e Op�ine Bilje na 14. sjednici 
odr�anoj dana 24. svibnja 2007.g. 
donijelo je  
 
 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
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RJE�ENJE 

 
o osnivanju i imenovanju Stru�nog 

povjerenstva za izradu  
Prijedloga Plana intervencija u za�titi 

okoli�a za podru�je Op�ine Bilje 
 

I. 
 

 Op�insko vije�e Op�ine Bilje 
osniva Stru�no povjerenstvo za izradu 
Prijedloga Plana intervencija u za�titi 
okoli�a za podru�je Op�ine Bilje ( u 
daljem tekstu: Stru�no povjerenstvo). 
 

II. 
 

 Stru�no povjerenstvo ima 
predsjednika, zamjenika predsjednika  i 
5 �lanova. 
 Stru�no povjerenstvo �ine 
predstavnici  Op�inskog poglavarstva 
Op�ine Bilje, Jedinstvenog upravnog 
odjela, pravnih osoba koje obavljaju 
djelatnost  javne slu�be, pravnih osoba 
koje obavljaju gospodarsku djelatnost i 
udruga �ija je djelatnost promicanja 
za�tite okoli�a. 
 

III. 
 

 Stru�no povjerenstvo obavlja 
slijede�e poslove: 

- identifikaciju resursa, zada�a 
i sudionika u procesu izrade 
Plana intervencije u za�titi 
okoli�a 

- identifikaciju rizika i 
opasnosti 

- analizu postoje�ih Planova 
svih sudionika i uskla�enosti 
tih Planova 

- identifikaciju zada�e 
nepokrivenih postoje�im 
Planovima 

- identifikaciju lokalnih resursa 
za pokrivanje nepokrivenih 
zada�a 

- prilago�avanje postoje�ih 
Planova i izrada 
harmonziranog i intergriranog 
Plana 

- izrada i utvr�ivanje 
Prijedloga Plana intervencija 
u za�titi okoli�a Op�ine 
Bilje 

- uspostava procedure za 
periodi�ko testiranje, analizu 
i reviziju plana 

- upoznavanje svih sudionika 
sa intergriranim Planom 
intervencije u za�titi 
okoli�a 

- upoznavanje stanovni�tva s 
Planom intervencije 

 
IV. 

 
U Stru�no povjerenstvo imenuju 
se: 
 
1. dr. �arko Zeli� , predsjednik 
2. Svjetlana Virovki�, zamjenik  
     predsjednika 
3. Ivana Grabovac, �lan 
4. �eljko Kolari�, �lan 
5. Josip Sarka, �lan  
6. A�raf Salha , �lan  
7. Igor Ru�i�ka, �lan 

 
 

V. 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu 
danom donošenja. 
 
 

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

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
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Klasa: 351-01/05-01/2 
Urbroj:2100/02 – 07-11 
Bilje, 24. svibanj  2007.g. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
 
25. 
      
 

Na temelju članka 34. Statuta 
Općine Bilje ("Službeni glasnik" broj: 
01/06) i sukladno članku 28. Izjave o 
osnivanju trgovačkog društva 
Komunalno-Bilje d.o.o., na  14. sjednici 
Općinskog vijeća Općine Bilje, održanoj 
dana  24.05.2007. godine, donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
 u povodu Izvješća o obavljenoj  

kontroli poslovanja Komunalnog 
poduzeća d.o.o.  Bilje  

za period 01.01.-31.12.2005. te 01.01.-
30.06.2006 godine 

 
 

I. 
 
 Prihvaća se Izvješće o obavljenoj  

kontroli poslovanja Komunalnog 
poduzeća d.o.o.  Bilje  

za period 01.01.-31.12.2005. te 01.01. - 
30.06.2006 godine, izvršenoj od 
nezavisne revizorske tvrtke Auditus 
d.o.o. Osijek.   
 

II. 
 

Ovaj zaključak stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u 
"Službenom glasniku" Općine Bilje. 
 

 
Klasa: 363-02/03-01/5 
Urbroj: 2100/02-06-59 
Bilje,  24.svibnja 2007. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
 
26. 

 

Na temelju članka 34. Statuta 
Općine Bilje ("Službeni glasnik" broj: 
01/06) i sukladno članku 28. Izjave o 
osnivanju trgovačkog društva 
Komunalno-Bilje d.o.o., na 14. sjednici 
Općinskog vijeća Općine Bilje, održanoj 
dana 24.05.2007. godine, donosi se 
 
 

ZAKLJUČKA 
 u povodu Izvješća o obavljenom  

inspekcijskom nadzoru Komunalnog-
Bilje d.o.o. 

 
 

I. 
 
Prihvaća se Izvješće o obavljenom  
inspekcijskom nadzoru Komunalnog-
Bilje d.o.o. koje  je podnio  Zamjenik 
direktora Josip Sarka . 
   

II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u "Službenom glasniku" 
Općine Bilje. 
 
Klasa: 363-02/03-01/5 
Urbroj: 2100/02-06-60 
Bilje,  24.svibnja 2007. godine. 
 

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

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
      Zdenko Jumić, v.r. 

********************************* 
27. 
                       

        

Posebnim odlukama odlučit će se o 
uvjetima i o ponovnom raspisivanju 
NATJEČAJA ZA IZBOR I 
IMENOVANJE DIREKTORA / 
DIREKTORICE TRGOVAČKOG  
DRUŠTVA KOMUNALNO-BILJE 
d.o.o. 

Na temelju članka 34. Statuta 
Općine Bilje ("Službeni glasnik" broj: 
01/06) i sukladno članku 28 Izjave o 
osnivanju trgovačkog društva 
Komunalno-Bilje d.o.o., na 14. sjednici 
Općinskog vijeća Općine Bilje, održanoj 
dana 24.05.2007. godine, donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju izvješća o provedenom 

javnom natječaju za izbor i 
imenovanje direktora/direktorice 

trgovačkog  društva Komunalno-Bilje 
d.o.o. 

 
I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o 
provedenom javnom natječaju za izbor i 
imenovanje direktora/direktorice 
Trgovačkog društva Komunalno-Bilje 
d.o.o. sukladno Odluci  Općinskog 
vijeća Općine Bilje o raspisivanju 
javnog natječaja Klasa: 363-02/03-01/5, 
Urbroj:2100/02-06 od 21. rujna 2006.  
godine. 
 

II. 
 

Poništava se JAVNI NATJEČAJA ZA 
IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA 
/ DIREKTORICE TRGOVAČKOG  
DRUŠTVA KOMUNALNO-BILJE 
d.o.o. objavljen u "Glasu Slavonije od 
07. ožujka 2007. godine, jer se po 
navedenom natječaju nije prijavio niti 

jedan kandidat koji zadovoljava tražene 
uvjete. 

 
III. 

 
IV. 

 
 Za provođenje ovog zaključka 
zadužuje se Općinsko poglavarstvo 
Općine Bilje. 
 
Klasa: 363-02/03-01/5 
Urbroj: 2100/02-06-61 
Bilje,  24.svibnja 2007. godine. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
 
28. 
 
 

Na temelju članka 454. Zakona o 
trgovačkim društvima (NN br.111/93, 
34/99, 121/99 i 52/00) i članka 
4.stavak1. točka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ( NN.59/01. 
pročišćeni tekst), suglasno članku 35. 
točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01 
i 60/01), članka 34. Odluke o osnivanju 
Trgovačkog društva Komunalno-Bilje 
d.o.o. ("Službeni glasnik" br:9/03.), 
članka 34. Izjave o osnivanju 
Trgovačkog društva Komunalno-Bilje 
d.o.o. od 23. 12. 2003., te članka 34. 

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

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
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Statuta Općine Bilje ("Službeni glasnik" 
broj: 01/06)), Općinsko vijeće Općine 
Bilje na 14. sjednici održanoj  
24.05.2007. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni odluke o  osnivanju 
trgovačkog društva Komunalno - Bilje 
d .o. o. 
 

I. 
 

 Utvrđuje se da je člankom 28., 
stavkom 1.   Odluke o osnivanju 
Trgovačkog društva Komunalno -Bilje 
d.o.o. ("Službeni glasnik" broj 9/03.) i 
člankom 28. stavak 1. Izjave o osnivanju 
Trgovačkog društva Komunalno -Bilje 
d.o.o. od 23.12.2003. godine propisano: 
 "Direktora imenuje 
predstavničko tijelo osnivača na temelju 
javnog natječaja na vrijeme od 4. godine, 
a nakon isteka mandata može biti 
ponovno imenovan.". 
 
 

II. 
 

 Mijenja se članak 28. ODLUKE 
O OSNIVANJU TRGOVAČKOG 
DRUŠTVA KOMUNALNO-BILJE 
d.o.o. ("Službeni glasnik" broj 9/03.) .) i 
članak 28. stavak 1. Izjave o osnivanju 
Trgovačkog društva Komunalno -Bilje 
d.o.o. od 23.12.2003. godine tako da se u 
stavku 1.  iza riječi : "natječaja" stavlja 
točka, a riječi koje slijede " na vrijeme 
od 4 godine, a nakon isteka mandata 
može biti ponovno imenovan." - brišu 
se.  
 

III. 

 Sukladno točki II. ove Odluke, 
članak 28. stavak 1. ODLUKE O 
OSNIVANJU TRGOVAČKOG 
DRUŠTVA KOMUNALNO-BILJE 
d.o.o. ("Službeni glasnik" broj 9/03.) .) i 
članak 28. stavak 1. Izjave o osnivanju 
Trgovačkog društva Komunalno -Bilje 
d.o.o glasi: 
 
 " Direktora imenuje 
predstavničko tijelo osnivača na temelju 
javnog natječaja."  
 
 

IV.  
 
 Zadužuje se i ovlašćuje dr. Žarko 
Zelić iz Bilja, Petefi Šandora 77 ( 
JMBG:___________) načelnik Općine 
Bilje, kao zakonski zastupnik Osnivača  
poduzme sve potrebite radnje kod 
Javnog bilježnika i nadležnog 
Trgovačkog suda za provedbu ove 
Odluke. 
                     
 
Klasa: 363-02/03-01/5 
Ur.broj: 2100/02-07-62 
Bilje, 24.svibnja 2007.godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

        Zdenko Jumić, v.r. 
********************************* 
 
29.                
                 

Na temelju članka 34. Statuta 
Općine Bilje ("Službeni glasnik" broj: 
01/06) i sukladno članku 28. Izjave o 
osnivanju trgovačkog društva 
Komunalno-Bilje d.o.o., na 14. sjednici 
Općinskog vijeća Općine Bilje, održanoj 
dana 24. svibnja 2007. godine, donosi se 

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

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
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ODLUKA 

o raspisivanju javnog natječaja za 
izbor i imenovanje 

direktora/direktorice trgovačkog  
društva Komunalno-Bilje d.o.o. 

 
 

I. 
 

 Raspisuje se JAVNI NATJEČAJ 
ZA IZBOR I IMENOVANJE 
DIREKTORA / DIREKTORICE 
TRGOVAČKOG  DRUŠTVA 
KOMUNALNO-BILJE d.o.o. u tekstu 
kako slijedi: 

 
 Za izbor i imenovanje direktora 
Komunalno-Bilje d.o.o. može biti 
imenovana osoba, koja pored općih 
uvjeta, uvjeta  utvrđenih Zakonom o 
trgovačkim društvima ispunjava i 
slijedeće uvjete: 

- VI ili VII stupnja stručne spreme 
građevinskog, ekonomskog, 
pravnog ili drugog smjera 
srodnog djelatnosti Društva, 

-  najmanje 3 godine radnog 
iskustva na rukovodećim 
poslovima u komunalnoj ili 
sličnoj djelatnosti, 

- znanje rada na računalu; 
- vozačka dozvola "B" kategorije; 
- izražene organizatorske 

sposobnosti; 
 
Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati 
trebaju priložiti  

- original ili ovjerenu presliku 
domovnice; 

- ovjerenu presliku diplome o 
stručnoj spremi 

- presliku radne knjižice; 
- potvrdu o nekažnjavanju; 
- kratak životopis i 

- program ostvarivanja ciljeva 
Društva 

 
Prijave se podnose u zatvorenoj 
omotnici s naznakom: "Natječaj za 
imenovanje direktora" na adresu:  
Općina Bilje, Kralja Zvonimira 1b, 
31327 Bilje .  

Rok za podnošenje prijava za natječaj je 
8 dana od dana objave natječaja u 
"Glasu Slavonije".  
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti 
obaviješteni pismenim putem u 
zakonskom roku. 
 Nepotpune i nepravovremene prijave 
neće se razmatrati. 
 

 
II. 

 
 Za provođenje postupka javnog 
natječaja zadužuje se Općinsko 
poglavarstvo Općine Bilje. 

 
 

           
Klasa: 363-02/03-01/5 
Urbroj: 2100/02-07-63 
Bilje, 24. svibnja 2007. godine. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

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

Na temelju članka 34.  Statuta 
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine 

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

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
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Bilje broj 1/06.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na 14. sjednici održanoj dana 
24.svibnja 2007. godine donijelo je 
slijedeću 
 
 
 
 
 

           ODLUKU 
 

I. 
 
Poništava se Natječaj  za izbor i 
imenovanje ravnatelja Hrvatsko-
mađarskog kulturnog centra Općine 
Bilje objavljen u Glasu Slavonije dana 
11.04.2007.g. 
 

     II. 
 

Raspisuje se novi natječaj za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra 
Općine Bilje s tekstom kako slijedi: 

 
NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice  Hrvatsko-

mađarskog kulturnog centra Općine 
Bilje 

 
 Ravnatelj/ravnateljica se imenuje 
na vrijeme od 4 godine. 
 Ravnatelj/ravnateljica  se 
imenuje na nepuno radno vrijeme od 20 
sati tjedno. 
 
 Osim općih uvjeta propisnih 
Zakonom, kandidati moraju ispunjavati 
slijedeće uvjete: 

- visoka stručna   
 sprema (VSS), 

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

-  organizatorske, 

radne i stručne 
sposobnosti, 

-  5 godina radnog 
iskustva na 
poslovima 
vezanim uz 
kulturu, 

-  da prilože Plan i 
Program rada 
Kulturnog centra, 

-  poznavanje rada 
na PS-u. 

 
 IZNIMNO, za ravnate-

lja/ravnateljicu Hrvatsko-mađarskog 
kulturnog centra Općine Bilje može  se 
imenovati osoba koja, pored ispunjenih 
gore navedenih uvjeta, nema visoku 
stručnu spremu, ako je istaknut i priznat  

stručnjak na području kulture i s 
najmanje deset godina radnog staža. 

 Na natječaj se mogu javiti 
kandidati oba spola. 

 Uz prijavu za natječaj kandidati 
trebaju priložiti: 

- životopis, 
- domovnicu, 
- dokaz o stečenoj 

stručnoj spremi, 
- presliku dokaza o 

radnom stažu, 
- dokaz o poznavanju 

rada na PS-u. 
 

 Prijave na natječaj podnose se u 
roku od 8 (osam) dana od dana objave u 
"Glasu Slavonije". 
 Prijave s prilozima za natječaj 
dostavljaju se na adresu: Općina Bilje, 
K. Zvonimira 1b. 31327 Bilje, s 
naznakom "NATJEČAJ ZA 
RAVNATELJA HMKC - NE 
OTVARAJ". 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
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 O rezultatima natječaja kandidati 
će biti obaviješteni pismenim putem u 
zakonskom roku 
 Nepotpune i nepravovremene 
prijave neće se razmatrati. 

 
 
 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
                                  
  dr. Žarko Zelić 
 

III. 
Ova odluka   stupa na snagu 

danom donošenja . 
                 
 
Klasa:112-01/07-01/1 
Urbroj: 2100/02-07-10 
Bilje , 24.svibnja.2007.g. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

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

Na temelju članka 34.  Statuta 
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine 
Bilje broj 1/06.) Općinsko vijeće općine 
Bilje na 14. sjednici održanoj dana 
24.svibnja 2007. godine donijelo je 

 
IZMJENE I  DOPUNA  

 rješenja o imenovanju privremenog 
ravnatelja Hrvatsko-mađarskog 
kulturnog centra Općine Bilje 

I. 

Rješenja o imenovanju privremenog 
ravnatelja Hrvatsko-mađarskog 
kulturnog centra Općine Bilje,  Klasa 

:112-01/07-01/1, Urbroj:2100/02-07-4, 
od 08.03.2007.g.. 
 
 MJENJA SE NA NAĆIN:  
 

-  da se iza članka 2. dodaje novi 
članak 2. koji glasi 

  
« Privremeni ravnatelj  imenuje se na 
nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno». 
 
    -  da  dosadašnji članak 2. postaje 
člankom 3.  
 
Klasa:112-01/07-01/1  
Urborij:2100/02-07-11 
U Bilju, 24.svibnja 2007.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

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

Na temelju članka 14.st.1.Zakona 
o predškolskom odgoju i naobrazbi 
(«Narodne novine» broj: 10/97.) te 
članka 34. Statuta Općine Bilje(« 
Službeni glasnik » Općine Bilje broj: 
01/06 ) Općinsko vijeće Općine Bilje na 
svojoj 14. sjednici održanoj dana 24.05. 
2007.g.donosi  
 

O D L U K U 
o utvrđivanju Plana mreže 

predškolskih ustanova na području 
Općine Bilje u 2007.g. 

 
Članak 1. 

 
Plan mreže dječjih vrtića utvrđuje se za 
područje Općine Bilje u 2007.g. 
 

Članak 2. 

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

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

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 

Plan mreže dječjih vrtića sastavni je dio 
ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u Službenom glasniku, a 
primjenjuje se od 01.siječnja 2007.g. 
 
PLAN MREŽE PREDŠKOLSKE 
USTANOVE NA PODRUČJU OPĆINE 
BILJE ZA 2007.g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Neto površina Optim.kapac. 
-po standardu 

Broj grupa/ 
Broj djece po grupi 

Broj 
uposlenih 

  
Naziv 

predškolske 
ustanove 

 
Adresa/kontakt 

telefon 

Zatvoreni 
Prostor 

M
2 

O
tvoreni 

prostor 
M

2 

 poludnevni

Poludn.sa 
ručkom

cjelodnevni

U
 k u p n o

odgojitelji 

ostalo 

 
1. 

 
DJEČJI 
VRTIĆ 
«GRLICA» 
 

 
Bilje, Školska 8 
 
-u zgradi OŠ 
Bilje 

 
300 

Nepri- 
lagođeno 
školsko 
dvorište 

 

 
ZP-450 
OP-850 

 
1/ 
15 

 
1/ 
29 

 
2/ 
41 

 
4/ 
85 

 
5,5 

 
3,5 
 

 
1.1. 

 
PODRUČNI 
VRTIĆ 
KOPAČEVO 

 
Kopačevo 
 
-u zgradi 
Podr.škole 
Kopačevo 

 
52 

 
160 

 
ZP-80 
OP-160 

 
1/ 
16 

 
/ 

 
/ 

 
1/ 
15 

 
1 

 
/ 

 
1.2. 

 
PODRUČNI 
VRTIĆ 
VARDARAC 

 
Vardarac 
 
-u zgradi 
Podr.škole 
Vardarac 

 
50 

 
160 

 
ZP-80 
OP-160 

 
1/ 
16 

 
/ 

 
/ 

 
1/ 
16 

 
1 

 
0,1
6 

 
1.3. 

 
PODRUČNI 
VRTIĆ 
LUG 

 
Lug, Školska 6 
 
-u zgradi OŠ 
Lug 

 
100 

 
160 

 
ZP-85 
OP-160 

 
1/ 
17 

 
/ 

 
/ 

 
1/ 
17 

 
1 

 
/ 

 
 
 
Klasa:601-01/07-01/1 
Ur.br.:2100/02-07-2 
U Bilju, 24.svibnja. 2007.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
Zdenko Jumić, v.r. 

********************************* 
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33. 
 
 

Na temelju članka 34. Statuta 
Općine Bilje ("Službeni glasnik" broj: 
01/06)., na 14. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Bilje, održanoj dana 
24.svibnja.2007. godine, donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju izvješća o provedenim 
izmjenama i dopunama društvenog 
ugovora o preoblikovanju Javnog 

poduzeća Vodoopskrba p.o.  u društvo 
s ograničenom odgovornošću 

 
I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o 
provedenim izmjenama i dopunama 

Društvenog ugovora o preoblikovanju 
Javnog poduzeća Vodoopskrba p.o.  u 
Društvo s ograničenom odgovornošću. 
 
 
 
 

II. 
 Daje se suglasnost na Odluku o 
izmjenama i dopunama Društvenog 
ugovora o preoblikovanju Javnog 
poduzeća Vodoopskrba p.o.  u Društvo s 
ograničenom odgovornošću u obliku za 
koji su dali glas predstavnici Općine 
Bilje na Skupštini Vodoopskrbe d.o.o.  
 

III. 
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom glasniku" Općine Bilje.  

 
Klasa:350-01/05-01/5 
Ur.br.:2100/02-07-12 
U Bilju, 24.svibnja 2007.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

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

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

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

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

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
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