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9.  
 
 Temeljem  članka 31. Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 
Bilje broj: 05/09.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na svojoj 33. sjednici održanoj dana 
14. ožujka 2012. godine, donosi 
 
 

ODLUKU O STAVLJANJU VAN 
SNAGE 

Odluke o načinu provedbe javnog natječaja 
i uvjetima  za članove upravnih tijela 
odnosno nadzornih odbora i trgovačkih 
društava u kojima Općina Bilje ima 
dionice ili udjele u vlasništvu („Službeni 
glasnik“ Općine Bilje, broj : 04/11.) .  
 
 

I. 
 

Stavlja se van snage Odluka o načinu 
provedbe javnog natječaja i uvjetima  za 
članove upravnih tijela odnosno nadzornih 
odbora i trgovačkih društava u kojima 
Općina Bilje ima dionice ili udjele u 
vlasništvu objavljena  u „Službenom 
glasniku“ Općine Bilje, broj : 4/11., 
donesena na 28. sjednici Općinskog vijeća  
Općine Bilje održanoj dana 18.11.2011.g.. 
 

II. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.   
 
 
Klasa: 011-01/11-01/2 
Ur.broj:2100/02-12-11 
Bilje, 14.03.2012.g. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
 
 
 

10. 
 
 
 Temeljem  članka 15. Zakona o 
sprječavanju sukoba interesa (Narodne 
novine, broj 26/11 i 12/12. ) i članka 31. 
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ 
Općine Bilje broj: 05/09.) Općinsko vijeće 
Općine Bilje na svojoj 33. sjednici 
održanoj dana 14. ožujka 2012. godine, 
donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o Razvojnoj  agenciji Općine Bilje d.o.o. 

 
I. 
 

U cilju učinkovitosti rada Povjerenstva za 
provođenje interne kontrole cjelokupnog 
materijalnog poslovanja Razvojne agencije 
Općine Bilje d.o.o. i Povjerenstva za 
provođenje inventure materijalne imovine 
Razvojne agencije osnovanih na 32. 
sjednici Vijeća održanoj 13.02.2012.g., 
nalaže se načelnici Općine Bilje kao 
izvršnom tijelu Općine Bilje, da na traženje 
bilo kojeg člana navedenih povjerenstava , 
osigura: 
 

1. svu dokumentaciju i slobodan 
kontakt sa relevantnim osobama 
(uprava, nadzor, računovodstveni i 
servis i dr.) vezano uz osnivanje , 
rad te cjelokupno poslovanje 
Razvojne agencije Općine Bilje 
d.o.o., kako bi se moglo učinkovito 
ispitati sve zacrtane faze:  

 
RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE BILJE 
D.O.O.  
 
Osnivanje: 

- ostvarivanje postavljenih ciljeva  
- novi razvojni ciklus općine 
- tim stručnjaka raznih struka 
- osnovna djelatnost- razvojni i 

investicijski projekti 
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- realizacija planova i programa 
započela potpuno novom prostorno 
– planskom dokumentacijom,  

- Program ukupnog razvoja Općine- 
izvršite svih daljnjih investicija i 
razvoja,  

- realizacija planiranih projekata 
složena i opsežna,  

- nadilazi mogućnost trajno 
zaposlenog osoblja trenutno u 
Općini,  

- osoblje Općine usmjereno na 
obavljanje , vođenje i izvršavanje 
tekućih poslova,  

- općinski zaposlenici   1. poslovi 
tekućeg značaja za rad Općine,  

           2.poslovi zadovoljavanja interesa    
           stanovnika Općine na dnevnoj   bazi 

 
- općinski zaposlenici bez 

mogućnosti posvetiti se 
poduzetnicima i budućim 
investitorima, 

- potrebe poduzetnika i budućih 
investitora zahtijevaju značajan 
angažman posebnog kadra,  

- za izvođenje svih planiranih 
projekata potrebno osnovati 
posebno trgovačko društvo,   

 
Osnovna djelatnost 
 -svi poslovi upravljanja planiranim 
investicijskim projektima,  
 
Zadaća  
 
- izraditi svu infrastrukturu za 

potrebe poduzetnika i investitora  
- investitori sa ili bez  Općine,  
- investitori ostvariti projekte iz 

plansko-prostornome 
dokumentacije Općine,  

 
- voditi dio poslova lokalne 

samouprave,  
- provoditi razvojne projekte ,  
 
- planirati projekte i investicije od 

iznimnog interesa za Općinu,  

- planirati  projekte i investicije od 
iznimnog interesa za Općinu Bilje 

- voditi projekte i investicije od 
iznimnog interesa za Općinu 

 
- surađivati s poduzetnicima,  
- konzultirati poduzetnike,  
- promovirati poduzetnike , 

 
Ciljevi 
 

- povezivati poduzetnike i jedinice 
lokalne (područne) samouprave,  

 
2. svu dokumentaciju i slobodan 

kontakt sa relevantnim osobama 
koje su obavljale ili su bile u 
kontaktu sa poslovima Razvojne 
agencije Općine Bilje  d.o.o. iz 
Općine Bilje i Komunalnog- Bilje 
d.o.o. 

3. svu dokumentaciju vezanu za 
pripreme i realizaciju svih 
projekata, zatim opremanje 
prostora  i stručne pomoći po 
ugovorima o djelu , volonterskim 
ugovorima i svim drugim 
ugovorima nastalim u Općini Bilje 
ili Komunalnom –Bilje d.o.o. 
stavljenih na raspolaganje , 
korištenje ili na drugi način 
povezanih sa Razvojnom 
agencijom Općine Bilje d.o.o.  

4. sve što se odnosi ili bi se odnosilo 
na pripremu i provođenje projekata, 
poslovanje, rad, ili je u doticaju sa 
poslovima i aktivnostima 
povezanim sa djelatnicima  
Razvojne agencije  općine Bilje 
d.o.o. kao i korištenje opreme i 
prostorija od strane tih osoba. 

 
II. 
 

Ovaj Zaključak  stupa na snagu danom 
objave u „Službenom glasniku“ Općine 
Bilje. 
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Klasa: 024-02/10-03/2 
Ur.broj:2100/02-12-29 
Bilje, 14.03.2012.g. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
 
11. 
 
 Temeljem  članka 15. Zakona o 
sprječavanju sukoba interesa (Narodne 
novine, broj : 26/11 i 12/12. ) i članka 31. 
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ 
Općine Bilje broj: 05/09.) Općinsko vijeće 
Općine Bilje na svojoj 33. sjednici 
održanoj dana 14. ožujka 2012. godine, 
donosi 

 
ZAKLJUČAK 

u povodu razmatranja izvješća o Domu 
kulture u Lugu 

 
 

I. 
 

Prihvaća se podneseno izvješće o Domu 
kulture u Lugu.  
 

II. 
 

Razmatrajući predmetno izvješće ovo tijelo 
je utvrdilo da postoje osnove sumnje u 
nezakonito postupanje pravnih i fizičkih 
osoba koje su sudjelovale u izgradnji 
Doma kulture u Lugu. K tome, postoje 
osnove sumnje u prekoračenju ovlasti što 
bi moglo upućivati na zloupotrebu položaja 
i ovlasti i druga kaznena djela. 
 

III. 
 

Donosi se odluka da se prijavi nadležnim 
institucijama osnove sumnje da su kod 
izgradnje Doma u Lugu  počinjena 
kaznena djela. 
 

IV. 
Osniva se Povjerenstvo za Dom u Lugu 
koje će nadzirati tijek izgradnje i nastojati 
završiti investiciju. 
 
Za članove Povjerenstva imenuju se : 
 

1. Čabo Cickai, predsjednik 
2. Šandor Markoš, član  
3. Ištvan Tokai, član 
4. Zdenko Jumić, član  
5. Svjetlana Virovkić, član 
 

V. 
Ovaj zaključak  stupa na snagu danom 
objave u Službenom glasniku“ Općine 
Bilje. 

 
Klasa: 361-01/09-01/3 
Ur.broj:2100/02-12-124 
Bilje, 14.03.2012.g. 
 

                
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
 
12.  
 

Temeljem članka 31. Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 
Bilje broj: 05/09.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na svojoj 33. sjednici održanoj dana 
14. ožujka 2012. godine, u povodu izvješća 
Povjerenstva za donošenje prijedloga 
rješenja povodom zamolbe Krenica d.o.o. 
usvojilo je slijedeći   
 

ZAKLJUČAK  
 
Kako  izgradnja pristupne ceste u smislu 
pozitivnih propisa o gradnji zahtjeva puno 
veće predradnje, financijske izdatke i 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s 
velikim brojem vlasnika  te da bi izgradnju 
bilo  moguće započeti TEK kada bude 
uvrštena u godišnje planove izgradnje 
komunalne infrastrukture, sukladno 
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prioritetu  prihvaća se  Prijedlog 
povjerenstva : 

- da se sanira prilazni put, od nasipa 
do spomenute lokacije u duljini cca 
450 metara,  sukladno dostavljenoj 
ponudi „Komunalno-Bilje“ d.o.o.,  

- da se  sanaciju   planira  financirati   
iz sredstava od poljoprivrede ( 
poljoprivrednog zemljišta)   budući 
da se istim putem koriste i 
poljoprivrednici, djelatnici 
Hrvatskih šuma, djelatnici 
deminerskih tvrtki, Hrvatskih voda 
i ostalih. 

 
Da prema dostupnim informacijama 
dobivenih od isporučitelja komunalnih 
usluga  vodoopskrbe,  poduzeća 
„Vodoopskrbe“ d.o.o. iz Darde, trenutno 
nema tehničkih mogućnosti za izgradnju 
vodovodne mreže i priključka na istu. 
 
Da  vezano za   izgradnju 
elektroenergetske mreže, odnosno 
izgradnju priključka na elektroenergetsku 
mrežu, budući  izgradnja ovisi od planova   
Hrvatske elektroprivrede,  Općina Bilje  u 
suradnji s Razvojnom agencijom Osječko-
baranjske županije izvidi mogućnost  
izgradnje solarne elektrane odgovarajuće  
veličine . 
 
Klasa:053-02/11-01/15  
Ur.broj:2100/02-12-6 
Bilje, 14.03.2012.g. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
 
13. 

   
Temeljem članka 28. stavka 1. 

podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(„Narodne novine“ broj: 174/04., 79/07., 
38/09. i 127/10.) i članka 31. Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 
Bilje broj: 05/09.) Općinsko vijeće općine 

Bilje na svojoj 33. sjednici održanoj dana 
14. ožujka 2012. godine donosi: 
 
 

SMJERNICE 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja 
na području općine Bilje za 2012. god. 

 
I 
 

 Sustav zaštite i spašavanja je oblik 
pripremanja i sudjelovanja sudionika 
zaštite i spašavanja u reagiranju na 
katastrofe i veće nesreće utvrđenih 
Procjenom ugroženosti stanovništva i 
materijalnih dobara s ciljem zaštite i  
spašavanja ljudi i materijalnih dobara i 
okoliša. 
 
 Brzo i učinkovito djelovanje 
operativnih snaga uz dobru organizaciju, 
rukovođenje i zapovijedanje u velikim 
nesrećama ili katastrofama na svim 
razinama mogu se spasiti mnogi životi, 
materijalna sredstva i eventualno spriječiti 
lanac naknadnih nesreća koje mogu 
uzrokovati i veće posljedice od utjecaja 
ugroze koja je već nastupila. 
 
 Na temelju članka 28. Stavka 1. 
podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(„Narodne novine“ broj: 174/04., 79/07., 
38/09. i 127/10.) i temeljem donijete 
Analize stanja sustava zaštite i spašavanja 
za 2011. godinu i učinjenih rezultata na 
području Općine Bilje, sukladno razvojem 
opasnosti prijetnji većih nesreća i 
katastrofa s ciljem  zaštite i spašavanje 
ljudi, materijalnih sredstava i okoliša, kao i 
ravnomjernog razvoja svih nositelja 
sustava zaštite i spašavanja donose se 
SMJERNICE za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja za 2012. 
godinu. 
 

 
 
 



34                                               «Službeni glasnik»                           Broj 3 
 

*********************************************************************** 
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Ružica Bilkić, oec. načelnica Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 

II 
 

 Smjernice sustava zaštite i 
spašavanja odnose se na slijedeće subjekte. 
 
1.  CIVILNA ZAŠTITA 
 
 Sukladno Procjeni ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za područje Općine Bilje, a s 
ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za 
djelovanje na sprječavanju i otklanjanju 
štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost 
djelovanja službi i pravnih osoba kojima je 
zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih 
dobara redovita djelatnost potrebno je 
izvršiti nabavu osnovne i skupne opreme 
za postrojbu CZ opće namjene. 
 
 U ovoj kalendarskoj godini 
potrebno je izraditi Plan zaštite i 
spašavanja i plan CZ za Općinu Bilje. 
 
 Nositelji zadataka iz ovog dijela 
Smjernica je Stožer zaštite i spašavanja i 
Jedinstveni upravni odjel općine Bilje, u 
suradnji sa DUZS, područni ured Osijek. 
 

 
 Stožer zaštite i spašavanja treba 
osigurati kontinuirano provođenje sustava 
zaštite i spašavanja temeljem 
organiziranog praćenja, planiranja i 
usklađivanja aktivnosti, a u slučajevima 
ukazane potrebe u kriznim situacijama 
zapovijedati operativnim snagama, te sa 
Područnim uredom DUZS organizirati 
preventivne praktične vježbe. 
 
 
2.  VATROGASTVO 
 
 Na temelju dosadašnjih informacija 
i izvješća u svezi rada i problematike 
vatrogastva, te na temelju Analize stanje u 
vatrogastvu na teritoriji Općine Bilje je 
dobro. 
 

 Broj, vrsta i opremljenost veličina 
DVD-a na teritoriju Općine Bilje određen 
je Planom zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija, ali je potrebno  u dogledno 
vrijeme ažurirati isti. 
 
 I dalje je potrebito provoditi 
različite oblike osposobljavanja 
vatrogasaca, a naročito obratiti pozornost 
prema vatrogasnoj mladeži kao budućim 
vatrogascima, ali i zbog stjecanja opće 
kulture. 
 
 Osnivanjem Vatrogasne zajednice 
Općine Bilje poboljšat će se koordinacija 
rada mjesnih DVD-a s ciljem da se 
aktivnosti ne ponavljaju, a koordiniranjem 
sa jednog mjesta dolazi do optimalnih 
troškova i uštede sredstava. 
 
 Vršiti organiziranje edukacije 
poljoprivrednog i drugog stanovništva u 
svezi spaljivanja biljnog otpada zbog 
požara na otvorenom, te promidžbenim 
porukama i obavijestima upozoriti i 
upoznati javnost o štetnosti tih radnji 
ugrožavanja ljudskih i materijalno-
tehničkih resursa, kao i o štetnosti za sam 
okoliš. 
 
 Nositelji zadataka iz ovog dijela 
Smjernica su predsjednik i zapovjednik 
Vatrogasne zajednice Općine Bilje, Stožer 
zaštite i spašavanja i jedinstveni upravni 
odjel Općine Bilje. 
 
 
3.  SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 
  
 U prvom redu to su službe i pravne 
osobe koje se u svom redovitom djelovanju 
bave zaštitom i spašavanjem ili se mogu 
vrlo brzo transformirati u svojevrsnu snagu 
koja aktivno djeluje u kriznim situacijama 
(npr.“Komunalno-Bilje“ d.o.o.). 
 
 Potrebno je pojačati suradnju kako 
bi se koordiniranim djelovanjem svi 
relevantni subjekti izradili svoje operativne 
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planove temeljem Plana zaštite i 
spašavanja čija bi realizacija doprinijela 
jačanju sustava zaštite i spašavanja i 
njegovim funkcioniranjem kao jedinstvene 
cjeline. 
 
 Prilikom angažiranja na poslovima 
u sustavu zaštite i spašavanja posebna će se 
pozornost odnositi na operativne snage i 
službe sa područja općine Bilje. 
 
4.  UDRUGE GRAĐANA 
  
 Pored službi i pravnih osoba koje se 
bave zaštitom i spašavanjem u okviru svoje 
redovite djelatnosti djeluju i udruge 
građana koje različitim aktivnostima 
njeguju specifična znanja i vještine koje 
mogu pomoći i unaprijediti provedbu 
mjera u sustava zaštite i spašavanja. 
 
 
 
 

 Udruge građana značajne su za 
sustav zaštite i spašavanja, i temeljem toga 
da se financiraju iz općinskog proračuna 
moraju imati pokazatelje svoga rada, 
razvojne projekte ili planove u provedbi 
ove tematike. 
 
5.  PLANIRANA SREDSTVA 
 
 Za potrebe organiziranja, 
provođenja i razvoja zaštite i spašavanja na 
području Općine Bilje za 2012. godinu 
planirana su financijska sredstva koja su 
prikazana u tablici 1. ovih smjernica. 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 1.   
 

GLAVA 02 - SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 03 - JAVNI RED I SIGURNOST 

PROGRAM 01: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

AKTIVNOST: FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI 

3         RASHODI POSLOVANJA 335.000,00 

  32       MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 

    323 IZVOR 1 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 

          
PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I PLAN ZAŠTITE OD 
POŽARA 20.000,00 

  38       OSTALI RASHODI 315.000,00 

    381 IZVOR 1 TEKUĆE DONACIJE 315.000,00 

          FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JVP BELI MANASTIR 15.000,00 

          FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DVD-OVA OPĆINE BILJE 300.000,00 

AKTIVNOST: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE, GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, ZAŠTITA NA RADU 

3         RASHODI POSLOVANJA 39.000,00 

  32       MATERIJALNI RASHODI 39.000,00 

    323 IZVOR 1 RASHODI ZA USLUGE 17.000,00 

          POPRAVAK ELEKTRIČNIH INSTALACIJA U UREDIMA I DOMOVIMA 10.000,00 

          ZAŠTITA INSPEKT - TROŠKOVI ZAŠTITE NA RADU 7.000,00 

    329 IZVOR 1 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 22.000,00 

          CIVILNA ZAŠTITA - OPREMANJE TIMOVA 20.000,00 

          GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 2.000,00 
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6.  ZAKLJUČAK 
 
 Nastaviti ekipirati, opremati i 
osposobljavati postrojbu CZ opće namjene 
za slučajeve izvanrednih situacija nastalih 
uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća ili 
katastrofa kao osnovni oblik u pružanju 
pomoći drugima i onima kojima je zaštita 
nužna. 
 
 U 2012. godini nastaviti suradnju sa 
DUZS, Područni ured Osijek i sa službama 
u Osječko-baranjskoj županiji sa ciljem 
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih 
snaga sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Bilje. 
 
KLASA: 810-01/11-01/1 
URBROJ: 2100/02-12-12 
Bilje, 14. ožujka  2012. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
     
14. 
 
 Temeljem članka 31. Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 
Bilje broj: 05/09.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na svojoj 33. sjednici održanoj dana 
14. ožujka 2012. godine, u povodu Izvješća 
Povjerenstva za  stipendije  Općine Bilje,  
donijelo je  
 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Usvaja se izvješće Povjerenstva o 
dodjeli 5 učeničkih i 4 studentske 
stipendije Općine Bilje za 
školsku/akademsku 2011/12.g.  

2. Prihvaća  se  zaključak  
Povjerenstva da se  postojeći 
Pravilnik o dodjeli stipendija treba 
mijenjati jer ima previše 
ograničavajućih odredbi radi kojih 

se učenici i studenti i ne prijavljuju,  
budući unaprijed znaju da im ne 
udovoljavaju.  

3. Prihvaća se prijedlog Povjerenstva 
da se žurno  pristupi  izradi novog 
Pravilnika i isti predloži  načelnici 
kako bi ga ona na vrijeme 
predložila Općinskom vijeću na 
usvajanje.  

 
 
Klasa:604-02/11-01/1 
Ur.broj:2100/02-12-31 
Bilje, 14.03.2012.g. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
********************************** 
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