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110. 
 
 

Na temelju članka 40.  Statuta 
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine 
Bilje broj 1/06.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na 9. sjednici održanoj dana 29.lipnja 
2006. godine donijelo je 

 
PLAN  

POJAČANIH MJERA ZAŠTITE OD 
POŽARA U PREDŽETVENOM I 

ŽETVENOM RAZDOBLJU U 
2006.GODINI 

 
SADRŽAJ: 
 
A) OPĆI DIO 

- makrolokacija 
- mikrolokacija 
- prometnice 
- požarne opasnosti 

B)  OPERATIVNI DIO 
- PP snage i sredstva njihove 

mogućnosti 
- organizacija snaga i 

sredstava 

C) PREVENTIVNI DIO 
- prijedlog preventivnih mjera 

 
 
PRIVICI: 

- Shema nadzora izvješćivanja 
-  Rješenje o osnivanju i 

imenovanju  članova stožera 
protupožarne zaštite u 
predžetvenom i žetvenom 
razdoblju u 2006. godini 

- Obavijesti  o obvezi 
provođenja preventivnih 
mjera zaštite od požara u 
predžetvenoj i žetvenoj 
sezoni u 2006. godini 

 
 

 
 

- Plan korištenja raspoložive 
teške građevinske 
mehanizacije 

A) OPĆI DIO 
 
Makrolokacija 
 
Općina Bilje nalazi se na sjeveroistočnom 
dijelu RH. Organizacijski, dio je Osječko-
baranjske županije, a teritorijalno pripada 
području Baranje. Od županijskog središta 
grada Osijeka udaljena je 8 km. 
 

 
Mikrolokacija 

 
Općina Bilje nalazi se u južnom dijelu 
Baranje, na lijevoj obali rijeke Drave. 
Teritorijalno obuhvaća 272.787.243 metara 
kvadratnih, Općini pripadaju 8 naseljena 
mjesta: 
01. Bilje sa površinom od 17.255.944 
metara kvadratnih. 
02. Vardarac sa površinom od 48.253.952 
metara kvadratnih 
03. Lug sa površinom od 54.244.628 
metara kvadratnih. 
04. Kopačevo sa površinom od 
153.032.719 metara kvadratnih. 
05. Podunavlje, 
06 Kozjak,  
07 Tikveš, 
08. Zlatna .greda. 
 
 

Prometnice 
 

Kroz područje Općine Bilje, prolazi 
državna cesta br. 7  iz pravca Osijeka k 
graničnom prijelazu Duboševica. Sa 
mjestima Lug i Vardarac, Bilje je 
povezano županijskom cestom br 4042. Sa 
naseljem Kopačevo povezano je 
županijskom cestom br.5046. 
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Sve navedene prometnice asfaltirane su i 
omogućavaju brzo prometovanje 
vatrogasnih vozila. Ceste unutar naselja 
sve su asfaltirane i sličnih su značajki. 
Poljski putovi koji omogućavaju pristup  
 
poljoprivrednim površinama u dobrom su 
stanju i prohodni su. 
Problem prohodnosti može se pojaviti 
uslijed većih količina oborina, ali tada su i 
požarne opasnosti manje. 
Smanjena prohodnost očekuje se i uslijed 
prometovanja poljoprivrednih strojeva, ali 
to ne utječe bitno na vrijeme dolaska PP 
ekipa na požarište. 
Do najudaljenijih područja Općine Bilje, 
vatrogasno vozilo središnjeg DVD-a Bilje 
može stići za oko 10 minuta. 
 

Požarne opasnosti 
 

Najveće požarne opasnosti tijekom 
žetvenog razdoblja postoje u obliku 
zasijanih poljoprivrednih površina u 
privatnom vlasništvu i u vlasništvu Belja 
d.d.  i poljoprivrednih zadruga.  
Kao požarna opasnost na Općini Bilje 
nalazi se Park prirode Kopački rit sa 
ukupnom površinom od cca 23.000 
hektara, JUPPKR ima Protupožarni plan 
djelovanja u Parku prirode Kopački rit za 
2006. godinu Tijekom žetvene sezone 
najveće aktivnosti očekuju se od strane 
Belja d.d. sa svojim poljoprivredama 
Mirkovac i Brestovac, u vidu 
poljoprivrednih strojeva koji ulaze u 
poljoprivredne površine. Belje d.d 
dostavilo je plan žetve u 2006. godini. 
Opasnost od zapaljenja može se umanjiti 
poštivanjem zakona i propisa pri radu sa 
poljoprivrednim strojevima i 
poljoprivrednim površinama. Prema našim 
saznanjima navedeni kombinat ima 
razrađeni plan preventivnih mjera PP 
zaštite tijekom žetve. 
Područje šuma na oko 113.936.490 m2  u 
vlasništvu je JP Hrvatske šume i pokriveno 
je njihovim planom zaštite od požara za 

2006. Na području Općine Bilje ne postoje 
Šume u vlasništvu fizičkih osoba 
Benzinska postaja nalazi se u centru 
naselja Bilje, te ima potrebita i propisana 
PP sredstva i propisane mjere PP 
preventive. Zbog njenog položaja,  
 
primjećivanje i dojavljivanje požara 
moguće je u vrlo kratkom roku.  
Pojedini dijelovi industrije, većinom u 
privatnom vlasništvu, ne predstavljaju 
ozbiljnu požarnu opasnost. 
 

B) OPERATIVNI DIO 
 

PP Snage i sredstva i njihove 
mogućnosti 

 
Na području Općine Bilje aktivno djeluju 
četiri vatrogasna društva u mjestima Lug, 
Vardarac, Kopačevo i Bilje kao središnje 
vatrogasno društvo. 
Operativno najspremnije i opremljenije je 
DVD Bilje sa 36 operativnih članova, 2 
vatrogasna navalna vozila, tehničkim 
kombi vozilom za tehničke intervencije i 
vozilom za motrenje i izviđanje.  
 
Ostala DVD-a posjeduju: 
- DVD Lug - 30 operativnih članova, 

traktorsku prikolicu kapaciteta 
5000 l vode i   

                   potrebitu opremu za gašenje i 
kombi vozilo. 
- DVD Vardarac - 22 operativna člana, 

traktorsku prikolicu kapaciteta 
3000 l vode i    

                           potrebitu opremu za 
gašenje i kombi vozilo. 

- DVD Kopačevo - 14 operativnih članova, 
traktorsku prikolicu kapaciteta 
5000 l vode i    

                            potrebitu opremu za 
gašenje.   

 
Sva navedena oprema je u ispravnom 
stanju. 
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DVD Bilje posjeduje osnovnu opremu za 
gašenje i zaštitu vatrogasaca. Vatrogasna 
vozila opremljena su spremnicima za vodu 
kapaciteta 3300 l vode, i sa pet  vitala za 
brzu navalu  (visokotlačna pumpa), te 
cijevima i armaturama  za gašenje putem 
niskotlačne pumpi. Također je opremljeno 
potrebitom opremom za gašenje srednjom i 
lakom pjenom. 
Opskrba vodom moguća je iz otvorenih 
(bare, kanali) i zatvorenih izvora vode 
(hidrantske  mreža, razni tankovi i 
cisterne). Vozilo je pokretno i u ispravnom 
stanju. 
DVD Bilje sposobno je samostalno 
djelovati na gašenju požara A kategorije, 
ako i manjih požara B kategorije, na 
cijelom području Općine Bilje. 
 
 

Organizacija snaga i sredstava 
 

Organizacija PP zaštite snaga i sredstava 
navedenih u prethodnom poglavlju, 
temeljiti će se na motrilačko-dojavnoj 
službi, te stalnim operativnim dežurstvom 
u središnjem DVD-u Bilje. Drugi DVD-i 
biti će angažirani po potrebi unutar plana.  
Radom i djelovanjem snaga rukovoditi će 
se stožer u čijem sastavu će biti 
zapovjednici društva, zamjenik 
zapovjednika DVD-a Bilje, te dva 
predstavnika Općine Bilje. 
Motrenje, dojavljivanje i uzbunjivanje za 
vrijeme žetvenih radova provoditi će 
članovi DVD-a sa područja Općine u 
suradnji sa lovačkim društvima, športsko-
ribolovnim društvima, JUPP Kopački rit 
kao i svih mještana. 
Stalno dežurstvo organizirano je u 
vatrogasnom spremištu DVD Bilje, sa 
mogućnošću dojave požara na telefon 750-
693.  
Operativno dežurstvo sastojati će se od tri 
člana (2 vatrogasca i vozač), a provoditi će 
se od 00,00 - 24,00 sata u žetvenom 
razdoblju.   

 
Smjene i raspored službe vatrogasaca 
odrediti će zapovjednik centralnog Društva 
u dogovoru sa zapovjednicima ostalih 
Društava, sukladno mogućnostima i 
tehničkoj opremljenosti te obvezama 
vatrogasaca na njihovim radnim mjestima. 
 
Aktivnosti DVD-a na području Općine 
Bilje ovisiti će o mogućnostima i tehničkoj 
opremljenosti istih, a morati će zadovoljiti 
slijedeće: 
 
- stalnu motrilačko-dojavnu služba 
organizira DVD-Bilje  u suradnju sa 
ostalim DVD-ima na području Općine 
Bilje. Ista će organizirati vozila iz sastava 
DVD Bilje (Ladan Niva) i vozila DVD-a 
Vardarac i Lug (kombi vozila) opremljenih 
potrebitom opremom i sredstvima za 
početno gašenje požara kao i potrebitim 
sredstvima sustava veze.  
- vozilo opslužuju dva položena vatrogasca 
iz sastava DVD-a Bilje i ostalih DVD-a ,  a 
isto će  
  biti opremljeno sa: 
 1. UKV -vezom motorole 
 2. mobilnim telefonom 
 3. dvije metlanice 
 4. dvije naprtnjače sa vodom i PP 
aparatom tipa S, 
 5. dva zaštitna odjela za prilaz 
otvorenom plamenu, zaštitnom obućom, 
kacigom i  

   rukavicama . 
 
Raspoložive snage obilazit će žitna polja te 
prema potrebi izvršit će početno gašenje 
eventualnog požara te izvršiti će dojavu o 
požaru u središnje vatrogasno društvo, 
JPVP Grada Osijeka i B. Manastir, te 
nastaviti gašenje požara do dolaska 
vatrogasne ekipe DVD Bilje ili JPVP. 
Opskrba vodom vatrogasnih vozila vršiti 
će se iz postojeće hidrantske  mreže ili iz 
vatrogasnih cisterni te otvorenih izvora 
vode (jezera, kanala, rijeka). 
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U slučaju požara širih razmjera izvršiti će 
se obavješćivanje JPVP grada Osijeka i 
B.Manastira. 
 
Nadzor nad radom i provođenje propisanih 
mjera vršiti će  se stožer, zapovjednik 
centralnog društva , Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje. 
 
 Sredstva za provedbu Plana 
poja�anih mjera za�tite od po�ara 
u pred�etvenom i �etvenom 
razdoblju u 2006.godini osiguravaju se u 
Proračunu Općine Bilje. Visina naknade za 
motrilačko-dojavnu službu utvrdit će se 
posebnom odlukom Poglavarstva Općine 
Bilje po prijedlog Stožera za protupožarnu 
zaštitu u predžetvenom i žetvenom 
razdoblju za 2006.g.  
 
 Sukladno članku 46. Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku 
hrvatsku ("Narodne novine broj: 18/06.) 
zatražit će se od Državne uprave za zaštitu 
i spašavanje sredstva utrošena radi 
provedbe navedenog Programa. 
 
 Sukladno članku 47. Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku 
hrvatsku ("Narodne novine broj: 18/06.) 
imenuje se Željko Kolarić, osobom za 
koordinaciju zadaća Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2006. 
godini.  
 

 
C) PREVENTIVNI DIO 

 
Prijedlog preventivnih mjera 

 
- na većim poljoprivrednim površinama 
tijekom samih žetvenih aktivnosti, 
osigurati   
  cisterne sa vodom 

- pušenje dozvoliti na zato određenim i 
obilježenim mjestima na kojima osigurati 
posude         
  sa vodom za gašenje opušaka    
 
- upozoriti izvođače žetvenih radova na 
obvezu  postojanja PP aparata na radnim  
  strojevima, kao i iskrolovki na ispušnim 
cijevima 
- putem medija, plakata i obavijesti  
upozoriti pučanstvo na povećane opasnosti 
od izbijanja požara,  
  zabrani spaljivanja otpada biljnog 
porijekla, te mogućnosti dojave požara 
operativnom   
  dežurstvu DVD-a Bilje na telefon 750-
693.  
- odobriti sredstva za popunu opre 
mom vozila DVD Bilje, kao i za isplatu  
  dnevnica sudionicima u dežurstvima i 
obilascima 
- pojačati mjere komunalnih redara 
- tražiti suradnju udruga građana sa 
područja Općine u cilju pravovremenog 
otkrivanja i  
  dojave požara (osobito lovačko i 
športsko-ribolovno društvo) 
- upoznati pučanstvo (putem oglasnih 
ploča) o propisima i zakonima kojima su  
  regulirani uvjeti spaljivanja otpada.  
 
Klasa:214-01/06-01/2 
Urbr:2100/02-06-5 
Bilje,29.lipnja 2006.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE  
Predsjednik Općinskog vijeća 

                           Zdenko Jumić,v.r. 
          ******************** 
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SHEMA NADZORA I 

IZVJEŠĆIVANJA 
 
 

 
 

     
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
********************************** 
 
111. 
 

Na temelju članka 40.  Statuta 
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine 
Bilje broj 1/06.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na 9. sjednici održanoj dana 
29.lipmnja 2006.g. godine donijelo je 

 
RJEŠENJE  

o 
osnivanju i imenovanju članova stožera 

za protupožarnu zaštitu u predžetvenom  
i žetvenom razdoblju za 2006.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. Mirko Forjan  - dozapovjednik 

DVD Bilje  
5. Peter Deže - zapovjednik DVD-a 

Vardarac 
6. Zoltan Faraho - zapovjednik DVD-

a Kopačevo:  
7. Gabor Vajda - zapovjednik DVD-a 

Lug 
 

III. 
 Ovo rje�enje objavit �e se u 
"Slu�benom glasniku" Op�ine 
Bilje i sastavni je dio Plana 
poja�anih mjera za�tite od po�ara 
u pred�etvenom i �etvenom 
razdoblju u 2006.godini. 
 
Klasa:214-01/06-01/2 
Urbr:2100/02-06-6 
Bilje,29.lipnja 2006.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE  
Predsjednik Općinskog vijeća 

                           Zdenko Jumić,v.r. 
  ******************* 
 
112. 
 

Na temelju članka 40.  Statuta 
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine 
Bilje broj 1/06.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na 9. sjednici održanoj dana 
29.lipmnja 2006.g. godine donijelo je 

 
 
 

 
VZ 

 BARANJA 
701-103 

 
 
 
 

  
 

STOŽER 
751400 

  
JPVP 
Osijek 

205-060 
(93) 

JPVP B. 
Manastir 

701-
103(93) 

 
OPERATIVNO 
DEŽURSTVO 

DVD Bilje 
750-693 
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PLAN 
 KORIŠTENJA RASPOLOŽIVE 

TEŠKE  
GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE

     
 Na području Općine Bilje teškom 
građevinskom mehanizacijom za 
eventualnu žurnu izradu prosjeka i 
probijanje protupožarnih putova radi 
zaustavljanja širenja šumskog požara  
 
raspolaže  Komunalno-Bilje d.o.o. 
Navedeno Društvo raspolaže sa slijedećom 
mehanizacijom: 
 

1. KOMBINIRKA 
ROVOKOPAČ-
UTOVARIVAČ VOLVO BL 
71, godina proizvodnje 2004. 

  
 U slučaju žurne potrebe angažiranja 
navedene mehanizacije dodatno će se 
angažirati teška mehanizacija Hrvatskih 
šuma , Šumarije Tikveš. 
 
 Način i uvjeti korištenja 
raspoložive mehanizacije uređeni su 
Zakonom o zaštiti i spašavanju te sukladno 
Zakonu propisan je i postupak angažiranja 
navedenih sredstava. 
 
Klasa:214-01/06-01/2 
Urbr:2100/02-06-7 
Bilje,29.lipnja 2006.g. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE  
Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 
113. 
 

Na temelju članka 34.  Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» Općine  
 
Bilje broj 1/06.) i članka 19. Statuta 
Hrvatsko-Mađarskog kulturnog centra 
Općine Bilje, Općinsko vijeće Općine Bilje 
na 9.  sjednici održanoj dana  29. lipnja 
2006. godine dalo je 
 

S U G L A S N O S T 
 

Članak 1. 
 Daje se suglasnost za proširenje 
djelatnosti Hrvatsko-Mađarskog kulturnog 
centra Općine Bilje i doregistraciju pri  
Trgovačkom sudu u Osijeku i to za 
djelatnosti: 

- prikazivanje filmova, 
- čitaonica. 

 
Članak 2. 

 Daje se suglasnost za izmjenu i 
dopunu Statuta Hrvatsko-Mađarskog 
kulturnog centra od 10. prosinca 2001. 
godine, tako da se u članku 18. iza stavke 
"11." dodaju nove stavke "12" i "13" koje 
glase: 
  "12: - prikazivanje filmova, 
    13: - čitaonica." 
 
 

Članak 3. 
Ova Suglasnost objavit će se u  

"Službenom glasniku" Općine Bilje. 
 
Klasa: 400-01/05-01/7 
Urbroj: 2100/2-06-9 
Bilje, 29.lipnja 2006.g. 
   
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE  
Predsjednik Općinskog vijeća 

                           Zdenko Jumić,v.r. 
               ***************** 
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Na temelju članka 34. Statuta 
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine 
Bilje broj 1/06.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na sjednici svojoj 9. sjednici, 
održanoj dana 29.06. 2006.g. donijelo je  
 
 

PRAVILNIK  
o dodjeli stipendija Općine 

Bilje 
učenicima i studentima 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se 
uvjeti, postupak i kriteriji dodjele 
stipendije Općine Bilje srednjoškolskim 
učenicima i studentima, kao pomoć i 
poticaj razvoju ljudskih resursa te 
društvenog i gospodarskog razvoja Općine 
Bilje. 
 

 
Članak 2. 

 Sredstva za dodjelu stipendija 
osiguravaju se iz proračuna Općine Bilje. 
 Broj korisnika i visinu stipendija 
utvrđuje prije početka školske/akademske 
godine Općinsko vijeće Općine Bilje, 
ovisno o mogućnostima općinskog 
proračuna. 
 Općinsko vijeće pri tome će 
odrediti i točan broj stipendija za studente i 
učenike. 
 

Članak 3. 
 Stipendija se isplaćuje do 15.-tog u 
mjesecu za prethodni mjesec u visini koju 
utvrdi Općinsko vijeće. 
 

II. UVJETI ZA DODJELU 
STIPENDIJA 

 
 Članak 4. 

 Pravo na sudjelovanje na natječaju 
za dodjelu stipendije imaju 
 
UČENICI koji ispunjavaju slijedeće 
uvjete: 

a) opći uvjeti 
  -da nisu korisnici neke 
druge stipendije ili učeničkog 
kredita 
  -da su državljani Republike 
Hrvatske 
  -da imaju prebivalište na 
području Općine Bilje 
  -da se školuju na području 
Republike Hrvatske 

-da im prihod po članu 
obitelji nije veći od 1.500,00 
kuna te da nemaju 
dugovanja prema Općini 
Bilje 

  
a) posebni uvjeti 
  -najmanje vrlo dobar uspjeh  
  -da nisu ponavljali godinu 
 

STUDENTI koji ispunjavaju slijedeće 
uvjete: 

a)  opći uvjeti 
  -da nisu korisnici neke 
druge stipendije ili studentskog 
kredita 
  -da su državljani Republike 
Hrvatske 
  -da imaju prebivalište na 
području Općine Bilje 

-da se školuju na višim i 
visokim školama, te visokim 
učilištima u Republici 
Hrvatskoj i inozemstvu 
-da im prihod po članu 
obitelji nije veći od 1.500,00 
kuna te da nemaju 
dugovanja prema Općini 
Bilje 
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b) posebni uvjeti 

-za studente prve godine 
studija najmanje vrlo dobar 
u srednjoj školi 
-za studente 2.3.4. i 5. 
godine studija najmanji 
prosjek ocjena svih godina 
studija 3,0 
-da su u redovnom roku 
upisali akademsku godinu 
 
 

III. NATJEČAJ ZA DODJELU 
STIPENDIJE 

 
Članak 5. 

 Stipendije se dodjeljuju na temelju 
prethodnog provedenog natječaja. 
 Natječaj raspisuje Općinsko 
poglavarstvo Općine Bilje početkom svake 
školske/akademske godine, a objavljuje ga 
putem dnevnog tiska i na oglasnoj ploči 
Općine Bilje. 
 

Članak 6. 
 Natječaj sadrži: 
1.naziv tijela koje raspisuje natječaj 
2.rok za podnošenje zahtjeva 
3.naziv tijela kojem se podnosi zahtjev 
4.dokazi o ispunjavanju općih i posebnih 
uvjeta za dodjelu stipendija: 
 -dokaz o hrvatskom državljanstvu 
(domovnica) 
 -potvrda o redovnom upisanom 
razredu srednje škole ili studija 
 -potvrda o prebivalištu 
 -presliku osobne iskaznice 

-prijepis ocjena, odnosno kopija 
svjedodžbi za srednju odnosno 7. i 
8. razred osnovne škole 
-preslika indeksa za studente,  
-potvrda porezne uprave o 
prihodima svih članova obitelji za 
prethodnu godinu 
-potvrda o posljednjem isplaćenom 
dohotku svih članova obitelji 

-izjavu pod materijalnom i 
kaznenom odgovornošću da ne 
primaju stipendiju ili potporu iz 
drugih izvora, za malodobne osobe 
izjavu daje roditelj ili skrbnik 
-izjava o članovima domaćinstva na 
propisanoj tiskanici 
-dokaz o uspjehu na natjecanjima 
općinske, županijske, državne i 
međudržavne razine 
-i drugi potrebni dokazi. 

5.popis dokumentacije koja se prilaže uz 
zahtjev 
6.rok za objavljivanje rezultata natječaja 
7.pravo i obveze stipendista 
 
8.visina stipendija 
9.broj stipendija koje će se dodijeliti za tu 
školsku/akademsku godinu, posebno za 
učenike posebno za studente. 
 
 Nakon provođenja natječaja može 
se dodatno zatražiti dopuna zahtjeva. 
 

 
Članak 7. 

 Natječaj provodi i rezultate 
utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija 
Općine Bilje (u daljnjem tekstu; 
Povjerenstvo). 
 Povjerenstvo prikuplja zahtjeve za 
dodjelu stipendija, razmatra ih, boduje i 
utvrđuje listu kandidata. 

 
Članak 8. 

 Povjerenstvo imenuje Općinsko 
poglavarstvo Općine Bilje i njemu je 
odgovorno za svoj rad. 

 
Članak 9. 

 Povjerenstvo se sastoji od 
predsjednika, zamjenika predsjednika i tri 
člana. 
 Povjerenstvo se imenuje do isteka 
mandata sadašnjih članova Općinskog 
poglavarstva Općine Bilje. 
 Povjerenstvo može biti razriješeno i 
prije isteka roka na koji je imenovano u 
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slučaju utvrđenih nepravilnosti u radu, te 
nepoštivanja odredbi ovog pravilnika. 

 
Članak 10. 

 Povjerenstvo radi na sjednicama. 
 Sjednice povjerenstva saziva i 
predsjedava im predsjednik, a u slučaju 
njegove odsutnosti ili spriječenosti 
zamjenik predsjednika. 
 

 
Članak 11. 

 Sjednica povjerenstva može se 
održati ako je nazočna većina članova 
Povjerenstva. 
 O radu Povjerenstva vodi se 
zapisnik. 
 

IV. KRITERIJI ZA 
UTVRĐIVANJE LISTE 
KANDIDATA 

 
Članak 12. 

 Kriteriji za utvrđivanje liste 
kandidata za dodjelu stipendije Općine 
Bilje jesu: 
 
1.uvjeti iz članka 4. točke b) ovog 
pravilnika 
2.socijalni status (prihodi po članu obitelj) 
i nepostojanje dugovanja prema Općini 
Bilje 
3.uspjeh na natjecanjima  općinske, 
županijske, državne i međudržavne razine, 
vezanih za sport i nastavne predmete 
 

Članak 13. 
 Uspjeh se boduje: 
1.za kandidate 1.godine studija zbrajanjem 
općeg uspjeha kroz sve četiri godine i 
uspjeh na završnom ispitu (maturi) 
 
a) za dobar uspjeh…………10 bodova 
b) za vrlo dobar uspjeh……20 bodova 
c) za odličan uspjeh……….30 bodova 
 
 

2.za kandidate 2.3.4. i 5. godine studija 
prethodna godina studija 
a) za dobar uspjeh…………10 bodova 
b) za vrlo dobar uspjeh……20 bodova 
c) za odličan uspjeh……….30 bodova 
d)za redovan upis bez prenesenih, ne 
položenih ispita iz prethodnih godina 
studija…….. 40 bodova 
 
3.za učenike prvog razreda srednje škole 
zbrajanjem općeg uspjeha kroz 7. i 8.  
 
razred osnovne škole a za učenike viših 
razreda, zbrajanjem općeg uspjeha ranijih 
godina srednjoškolskog obrazovanja 
a) za dobar uspjeh…………10 bodova 
b) za vrlo dobar uspjeh……20 bodova 
c) za odličan uspjeh……….30 bodova 
 
4.uspjeh na natjecanjima iz sporta i 
nastavnih predmeta od 1. do 3. mjesta 
a) općinsko natjecanje……..5 bodova 
b) županijsko natjecanje…..10 bodova 
c) državno natjecanje……...25 bodova 
d) međudržavno natjecanje..40 bodova 
 
 Ako je kandidat prešao više 
stupnjeva natjecanja boduje se samo 
najvišu stupanj natjecanja. 
 

Članak 14. 
 Socijalni status učenika i studenta 
boduje se na slijedeći način: 

Ako mjesečni prihod po članu 
obitelji iznosi 
 
-do 500,00 kuna ……………….50 bodova 
-od 500,00 do 1.000,00 kuna…30 bodova 
-od 1.000,00 do 1.500,00 kuna..15 bodova 
 
 Ukoliko na listama dvoje ili više 
učenika ili studenta ostvare jednak broj 
bodova, prednost se daje onome koji je 
ostvario veći broj bodova po osnovi općeg 
uspjeha u prethodnom obrazovanju, a 
ukoliko i tada kandidati imaju jednak broj 
bodova primjenjuje se kriterij socijalno-
materijalno stanje. 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 



 
401 «Službeni glasnik»           Broj 5. 
 

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

 
Članak 15. 

 Ukoliko na listama dvoje ili više 
učenika ili studenta ostvare jednaki broj 
bodova, prednost se daje onome koji je 
dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja 
iz Domovinskog rata, dijete zatočenog ili 
nestalog hrvatskog branitelja, djeca HRVI 
iz domovinskog rata, dijete dragovoljca i 
dijete hrvatskog branitelja sukladno 
važećem Zakonu. 

 
Članak 16. 

 Nakon isteka roka za podnošenje 
zahtjeva Povjerenstvo utvrđuje liste 
kandidata koji ispunjava uvjete za dodjelu 
stipendije. 

 
Članak 17. 

 Prijedlog liste kandidata za dodjelu 
stipendije Općine Bilje objavljuje se na 
oglasnoj ploči Općine Bilje u roku od 15 
dana nakon isteka roka za podnošenje 
zahtjeva. 
 

Članak 18. 
 U roku od 8 dana od dana objave 
liste nezadovoljni kandidat može podnijeti 
pisani prigovor na listu Općinskom 
poglavarstvu. 
 Poglavarstvo je dužno donijeti 
odluku o prigovoru u roku od 15 dana od 
dana isteka roka za prigovor. 
 Odluka Poglavarstva je konačna. 
 
V. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 
 

Članak 19. 
 Na temelju konačne liste kandidata 
i utvrđenog broja stipendija Općinsko 
poglavarstvo donosi odluku o dodjeli 
stipendija Općine Bilje za tekuću godinu. 
 Iznimno, Općinsko poglavarstvo 
može dodijeliti do dvije stipendije 
određene na način opisan u članku 2. ovog 
Pravilnika bez obzira na utvrđenu listu 
kandidata, učeniku odnosno studentu koji 

je ostvario vrhunske rezultate na 
natjecanjima. 
 

Članak 20. 
 Općinsko poglavarstvo i korisnik 
stipendije zaključuju ugovor o korištenju 
stipendije. 
 Ugovorom se reguliraju međusobna 
prava i obveze davatelja i korisnika 
stipendije. 
 
Ugovor iz st.1. ovo članka sadrži: 
 
 -ime, odnosno naziv ugovornih  

  strana 
 -naziv fakulteta ili srednje škole  
             koju korisnik pohađa 
 -iznos stipendije 
 -vrijeme na koje se stipendija   
             dodjeljuje 
 -način i uvjete prekida stipendiranja  
             u slučaju neispunjenja ugovornih   
             obveza 
 -ostala prava i obveze ugovornih   
             strana 
 -način rješavanja eventualnih  
              sporova. 
 

Članak 21. 
 Stipendije se dodjeljuju na početku 
a mogu se dodijeliti i tijekom školske 
godine a najkasnije do početka II. 
polugodišta školske godine za učenike i II. 
semestra tekuće akademske godine za 
studente. 
 Stipendije se ne isplaćuju za mjesec 
srpanj i kolovoz. 
 

Članak 22. 
 Ukoliko učenik ili student prekrši 
bilo koju od obaveza preuzetih ugovorom 
o stipendiranju, davatelj stipendije može 
jednostrano raskinuti ugovor s korisnikom 
stipendije. 
 Davatelj stipendije može 
jednostrano raskinuti ugovor sa korisnikom 
stipendije i u ovim slučajevima: 
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 -ako utvrdi da je korisnik stipendije 
dao netočan podatak ili dokumente u 
postupku natjecanja i zaključivanja 
ugovora 
 -ako korisnik stipendije bude 
pravomoćno osuđen na kazneno djelo i ako 
zbog izdržavanja kazne zatvora bude 
isključen iz obrazovanja duže od tri 
mjeseca 

-ako korisnik stipendije prekine 
školovanje ili se zaposli 
 -ako postane korisnik neke druge 
stipendije. 
 

Članak 23. 
 Ovaj Pravilnik objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Bilje a stupa 
na snagu osmog dana od dana objave. 
 Stupanjem na snagu ovog 
Pravilnika prestaje važiti Odluka o dodjeli 
stipendija Općine Bilje učenicima i 
studentima (Službeni glasnik Općine Bilje 
broj 4/03.) 
 
 
Klasa:604-02/06-01/1 
Ur.br.:2100/02-06-1 
U Bilju,29.06.2006.g. 
 
     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

Predsjednik Općinskog vijeća 
  Zdenko Jumić,v.r. 

    *********************** 
 
115. 
 

Na temelju članka 4. i 6. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine» broj: 26/03. – pročišćeni tekst,  
82/04., 110/04. - Uredba i 178/04.), članka 
35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj: 33/01, 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje i 129/05.), članka 
34 Statuta Općine Bilje ("Službeni glasnik" 
Općine Bilje broj:01/06.) na 9. .sjednici 
Općinskog vijeća Općine Bilje održanoj 
dana 29.lipnja 2006. godine, donesena je 

 
ODLUKA 

o 
povjeravanju obavljanja poslova 

održavanja čistoće  u djelu skupljanja i 
odvoza komunalnog otpada za područje 
Općine Bilje  i odlaganja komunalnog 
otpada, Baranjskoj čistoći d.o.o. Beli 

Manastir 
 

I.  
 Povjerava se obavljanje 
komunalnih djelatnosti  Općine Bilje 
 trgovačkom društvu , Baranjskoj 
čistoći d.o.o. Beli Manastir i to: 
 
- održavanje čistoće u djelu 

skupljanja i odvoza komunalnog 
otpada za područje Općine Bilje 

- odlaganja komunalnog otpada 
   

II. 
 Prenose se na Baranjsku čistoću 
d.o.o. Beli Manastir zakonom propisane 
javne ovlasti za obavljanje komunalnih 
djelatnosti iz točke 1. ove Odluke. 
  

III. 
 Sa Baranjskom čistoćom d.o.o. Beli 
Manastir sklopit će se ugovor o 
povjeravanju obavljanja poslova 
održavanja čistoće u dijelu  skupljanja i 
odvoza komunalnog otpada za područje  
Općine Bilje  i odlaganja komunalnog 
otpada 
 Za provedbu stavka 1. ovog članka 
zadužuje se Poglavarstvo i načelnik 
Općine Bilje 

IV. 
 Ova odluka objavit će se u 
"Službenom glasniku" Općine Bilje. 
   
  
Klasa: 363-01/06-01/4 
Urbroj: 2100/2-06-3 
Bilje, 29.lipnja   2006. godine. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE  
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Predsjednik Općinskog vijeća 
                           Zdenko Jumić,v.r. 
                     *****************   
 
116. 
  

Na temelju članka 34.  Statuta Općine 
Bilje («Službeni glasnik» Općine   
Bilje broj 1/06.) i članka 441. Zakona o 
trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 
111/93., 34/99., 121/99. - vjerodostojno 
tumačenje, 53/00 - Odluka USRH i 118/03.) 
Općinsko vijeće Općine Bilje na 9. sjednici  
održanoj dana 29. lipnja 2006. godine donijelo 
je 
 

O D L U K U 
u povodu razmatranja negativnog 

poslovanja Komunalnog-Bilja d.o.o 
 
 

Članak 1. 
 

 Ne prihvaća se Izvješće Direktora 
Komunalnog-Bilje d.o.o. o poslovanju 
društva u 2005. godini budući je iskazano 
negativno poslovanje, odnosno ukupni 
gubitak u visini od 103.794,65 kuna. 
 Ne daje se razrješnica Direktoru 
Miroslavu Vargi i utvrđuje se odgovornost 
Uprave Društva za poslovanje opisano u 
članku 1. ovog članka te se opoziva član 
Uprave Komunalnog-Bilje d.o.o. direktor 
Miroslav Varga, kojemu se ima raskinuti 
Ugovor o radu temeljem članka 10., a u 
svezi s člankom 3. istoga. 
 Gubitak iz stavka 1. ovog članka 
sanirat će se iz sredstava Proračuna Općine 
Bilje, a ima se izvršiti revizija ukupnog 
financijskog i drugog poslovanja Društva 
po neovisnom revizoru te utvrditi 
odgovornost za negativne posljedice koje 
su nastupile ili bi mogle nastupiti.  
  Za vrijeme do izbora i imenovanja 
Direktora Komunalnog-Bilje d.o.o. 
sukladno zakonu, Izjavi o osnivanju i 
drugim propisima, ali ne dulje od 1. 
godine,  poslove Uprave -direktora Društva 
obavljat će kao zamjenik člana uprave - 

direktora, član Nadzornog odbora određen 
od strane Nadzornog odbora. Za vrijeme 
dok obavlja poslove u upravi Društva,  
član Nadzornog odbora određen za 
zamjenika članu uprave, ne može obavljati 
funkciju člana nadzornog odbora.  
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku" Općine Bilje i oglasnoj ploči 
Općine Bilje 
 
 
Klasa: 363-02/03-01/5 
Urbroj: 2100/02-06-42 
Bilje, 29. lipnja 2006. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE  
Predsjednik Općinskog vijeća 

                           Zdenko Jumić,v.r. 
              ***************** 
 
117. 
 

Na temelju članka 34.  Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» Općine   
Bilje broj 1/06.), a u povodu informacije o 
novonastalom stanju u Vodoopskrbi d.o.o. 
Darda , na 9. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Bilje održanoj dana 29.lipnja 2006. 
godine, donesen je 
  

ZAKLJUČAK 
 

Na temelju dostavljenog Izvješća Uprave o 
poslovanju VODOOPSKRBE d.o.o. u 
2004. godini te Izvješća o obavljenoj 
reviziji za 2004. i  2005. godinu, koja je 
dostavljena Općini Bilje kao članu društva 
sa 35% udjela, osnivačke dokumentacije i 
druge dokumentacije, ima se: 

 
 Utvrditi prava, stvari, novac i 

drugo, temeljnog kapitala 
preoblikovanog društva 
Vodoopskrba d.o.o., iz 2002. 
godine kao i pojedinačne 
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poslovne udjele članova 
Društva unesene u temeljni 
kapital ( Općina Bilje s 35%, 
udjela, Općina Darda 63% i 
Općina Jagodnjak 2% udjela),  
uvidom u poslovne knjige 
navedenog Društva, Izvješće o 
reviziji procijenjene vrijednosti, 
posebice uz točno određenje 
vodoopskrbne mreže, crpilišta, 
bunara, trafostanica, zemljište, 
priključci,  projekti, i drugo, sve 
na dan preoblikovanja; 

 
 Utvrditi novonastalo povećanje 

vodoopskrbne infrastrukture 
(mreže, priključaka i dr.)  od 
dana preoblikovanja 
Vodoopskrbe d.o.o. zaključno 
sa 2005. godinom. 

 
 Utvrditi stanje i ulaganja u 

odvodni sustav – kanalizacija 
od početka aktivnosti do 2005. 
godine. 

 
 Zatražiti od Hrvatskih voda 

visinu kreditnih obveza, udjela i 
suvlasničkih dijelova Općine 
Bilje i Vodoopskrbe d.o.o. 
Darda koji se temeljem Zakona 
o izmjenama i dopunama 
Zakona o financiranju vodnog 
gospodarstva («N:N:» 150/05.) 
imaju otpustiti, prenijeti udjele i 
prenijeti suvlasnički dio te 
temelj nastanka i postupak, 
odnosno protokol  promjene; 

 
 Primjetne su razlike između 

revizijskih izvješća po 
ovlaštenom revizoru i 
dostavljenog izvješća Uprave 
Vodoopskrbe o poslovanju 
Društva ( materijalna imovina, 
dugoročne obveze – krediti), te 
se daje puna potpora načelniku 
i članu Nadzornog odbora da 

iniciraju sazivanje Nadzornog 
odbora i Skupštine 
Vodoopskrbe d.o.o. Darda u 
cilju otklanjanja dvojbi iz nama 
dostupne dokumentacije te da 
iniciraju donošenje 
odgovarajućih odluka, kako u 
pogledu izvješća, tako i u 
pogledu drugih odluka 
Skupštine (izmjena Društvenog 
ugovora i dr.); 

 
 Izvršiti uvid  u knjigu odluka,  

knjigu poslovnih odluka, te 
opća i pojedinačna akta Društva 
uz puno angažiranje 
predstavnika Općine Bilje u 
tijelima Vodoopskrbe d.o.o. 
Darda; 

 
 Daje se potpora načelniku u 

poduzimanju zakonom 
propisanih mjera, radnji i 
aktivnosti radi zaštite prava 
Općine Bilje kao jednog od 
osnivača Vodoopskrbe d.o.o. 
Darda, u provođenju prethodnih 
radnji i po potrebi  angažiranju 
stručnjaka odgovarajuće struke 
ili tvrtke, odnosno eventualnog 
pokretanja sudskog postupka. 

 
Klasa: 325-01/05-01/5 
Urbroj: 2100/02-06-  
Bilje, 29. lipnja 2006. godine. 
      

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE  
Predsjednik Općinskog vijeća 

                           Zdenko Jumić,v.r. 
              ***************** 
 
********************************** 
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AKTI  NAČELNIKA OPĆINE  
 
1. 

Sukladno članku 10. Pravilnika o 
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(«Narodne novine br..25/06.), a na  temelju 
članka 42. Statuta Općine Bilje ( «Službeni  

 
glasnik» Općine Bilje br.: 01/06.)  

dana 28.lipnja 2006.g.donosim   
 

ODLUKU 
o 

 imenovanju članova Zapovjedništva 
zaštite i spašavanja Općine 

 
I . 
 

Za članove Zapovjedništva zaštite i 
spašavanja Općine Bilje imenuju se : 
 

1. ŽARKO ZELIĆ,  načelnik Općine ,  
ZAPOVJEDNIK  

 
2. ŽELJKO CICKAJ, donačelnik 

Općine ,ZAMJENIK 
ZAPOVJEDNIKA   

 
3. SREĆKO TATAREVIĆ, 

donačelnik Općine , ČLAN 
 

4. SVETOMIR MIHAJLOVIĆ 
,predstavnik PU za zaštitu i 
spašavanje ,ČLAN  

 
5. ANDRIJA JUMIĆ, predstavnik 

Policijske postaje Beli Manastir, 
ČLAN   

 
6. ŽELJKO KOLARIĆ, zapovjednik 

DVD- a Bilje,  ČLAN  
 

7. BORIS IVANČIĆ, direktor 
Vodoopskrbe d.o.o. Darda , ČLAN  

 
 
 
 
 
 

8. MIROSLAV VARGA , direktor , 
Komunalno-Bilje d.o.o. , ČLAN   

 
9. ZDENKO JUMIĆ, predsjednik 

Općinskog vijeća , ČLAN  
 

10. FRANJO KLUISER, vijećnik 
Općinskog vijeća, ČLAN  

 
11. DEJAN ŠAFRAN predstavnik 

Hrvatskih šuma d.o.o., ČLAN 
 

12. LASLO KETEŠ, predstavnik 
Hrvatskih voda VGO ,ČLAN 

 
13. KREŠIMIR MAZUR, predstavnik 

TZ Općine Bilje, ČLAN 
14. ZLATKO MALIĆ, predstavnik JU 

PP Kopački rit, ČLAN  
 

II. 
 
Ovo rješenje stupa na snagu danom 
donošenja a biti će objavljeno u 
Službenom glasniku Općine Bilje.  

 
Klasa:810-01/06-01/2 

      Urbroj:200/02-06-6 
      Bilje,28.lipnja  2006.g. 

 
              NAČELNIK OPĆINE BILJE  
               dr. Žarko Zelić,v.r. 

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