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ODLUKA O NAČINU organizacije 
obavljanja vodnih usluga i vlasničkog 
statusa nad objektima i uređajima 
komunalne infrastrukture 
 
ODLUKA O SKLAPANJU ugovora o 
unosu nekretnina u trgovačko društvo 
Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju 
temeljnog uloga Općine Bilje u 
Komunalno – Bilje d.o.o. te stavljanju 
van snage odluke o sklapanju ugovora 
o unosu nekretnina u trgovačko društvo 
Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju 
temeljnog uloga Općine Bilje u 
komunalno – bilje d.o.o. („Službeni 
glasnik“ Općine Bilje broj: 6/2010) 
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AKTI NAČELNICE: 
 
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu   
Izmjena i dopuna  Prostornog  plana 
uređenja Općine  Bilje 
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Godina XVIII 

 
Bilje, 05.11.2012.g. 

 
Broj 11 .  
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Na temelju članka 31. Statuta Općine 
Bilje («Službeni glasnik» broj 05/09 , 4/11, 
6/11 i 5/12.), Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 41.sjednici održanoj dana 25.10.2012.  
godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju povjerenstava za reorganizaciju 

obavljanja vodnih usluga i  
vlasničkog statusa nad objektima i uređajima 

komunalne infrastrukture 
 
 

I. 
 

Imenuje se povjerenstvu u sastavu: 
 
1. Igor Ružička, predsjednik povjerenstva i 
članovi 
2. Dubravka Jovanović 
3. Slavica Drnasin 
4. Mersiha Vehabović 
5. Milorad Nenadović 
 

II. 
 

Zadaća imenovanog povjerenstva je  
priprema prijedloga općinskom vijeću kao 
osnivaču/suosnivaču  po pojedinih pitanja 
za : 
- reorganizaciju obavljanja vodnih usluga 
kao i usklađivanje pravnog  statusa vodnih 
građevina kao javnog dobra u općoj 
uporabi za općinu Bilje te  prijedloga 
- vlasničkog statusa  nad objektima i 
uređajima komunalne infrastrukture, 
odnosno vodnih usluga. 
 

III. 
 

Vrijeme i dinamiku pripreme predlaganja 
odluka prilagoditi potrebama, zakonom 
utvrđenim rokovima, pridržavajući se u 
pripremi prijedloga odluka načela 
komunalnog gospodarstva.  
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Bilje. 

 
 
KLASA: 023-01/09-01/1 
URBROJ: 2100/2-12-49 
Bilje, 25.10.2012.g. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

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

 
42. 

 
Na temelju članka 31. Statuta Općine 

Bilje («Službeni glasnik» broj 05/09 , 4/11, 
6/11 i 5/12.), Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 41.sjednici održanoj dana 25.10.2012.  
godine, donosi 
 

ODLUKU 
o sklapanju Ugovora o unosu nekretnina u 

trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i 
povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u 
Komunalno – Bilje d.o.o. te stavljanju van 
snage Odluke o sklapanju Ugovora o unosu 

nekretnina u trgovačko društvo Komunalno – 
Bilje d.o.o. i povećanju temeljnog uloga 
Općine Bilje u Komunalno – Bilje d.o.o. 

(„Službeni glasnik“ Općine Bilje broj: 6/2010) 
 

I. 
  

Odobrava se sklapanje Ugovora o unosu 
nekretnina u trgovačko društvo 
Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanje 
temeljnog uloga Općine Bilje u društvu za 
iznos vrijednosti zemljišta  

- dio k.č.br. 442/18, neizgrađeno 
građevinsko zemljište upisanog u z.k. 
ul. 983 k.o. Bilje površine 5.243 m2  i 
označenog kao redni broj 1/1 iz 
Situacije 

- dio k.č.br. 442/11, neizgrađeno 
građevinsko zemljište upisano u z.k. 
ul. 983 k.o. Bilje površine 4.052 m2  i 
označenog kao redni broj 14/1 iz 
Situacije  od  

2.359.953,42 kuna 
(slovima: 

dvamilijunatristopedesetdevettisućadeve
tstopedesettrikuneičetrdesetdvijelipe), 
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što je utvrđeno Procjenom tržišne vrijednosti 
(Mišljenje) izrađenom od strane Stalnog 
sudskog vještaka građevinske struke Dražen 
Slunjski dipl. ing. građ. iz prosinca 2009. 
godine, (Općina Bilje (naručitelj) zatražio je 
procjenu buduće vrijednosti nekretnine na 
lokaciji: poslovna zona, Bilje) po kojoj je 
zemljište procijenjeno  na 35 € (euro) za 1 m2 , 
a preračunato u kune po srednjem tečaju HNB 
na dan 16. travnja 2010. godine. 
 

II.  
 

Stavlja se van snage Odluka o 
sklapanju Ugovora o unosu nekretnina u 
trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i 
povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u 
Komunalno – Bilje d.o.o. („Službeni glasnik“ 
Općine Bilje broj: 6/2010). 

 
III.  

 
Ova Odluka objavit će se u 

«Službenom glasniku» Općine Bilje i stupa na 
snagu danom objave. 
 
KLASA: 400-01/09-01/1 
URBROJ: 2100/02-12-4 
Bilje, 25.10.2012. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

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

Na temelju članka 86. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne 
novine“ br. 76/07,38/09, 55/11,90/11 i 
50/12 ) načelnica Općine Bilje objavljuje 
 

JAVNU RASPRAVU  
o Prijedlogu   Izmjena i dopuna   

Prostornog  plana uređenja Općine  Bilje 
 
Javna rasprava  o Prijedlogu Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Bilje ( u daljem tekstu: Prijedlog plana) 

sastoji se od javnog uvida i javnog 
izlaganja. 
 
1. JAVNI UVID u Prijedlog plana održat 
će se u vremenu od 14. do  28. studenog  
2012. godine u Domu kulture  u Bilju, 
Kralja Zvonimira 2 , svakim radnim danom 
u vremenu od  8,00 do 15,00 sati. 
 
2. JAVNO IZLAGANJE Prijedloga plana 
održat će se dana 15. studenog 2012. 
godine s početkom u 12,00 sati u Domu 
kulture  u Bilju, Kralja Zvonimira 2. 
 
3. Pisana očitovanja na Prijedlog plana  
dostavljaju se najkasnije do dana isteka  
javne rasprave, odnosno do 28. studenog  
2012.g. na adresu: Općine Bilje, Kralja 
Zvonimira 1b, 31327 Bilje. 
 
4. Građani i udruge sudjeluju u javnoj 
raspravi na način da:  imaju pravo pristupa 
na javni uvid u Prijedlog plana; 
postavljanjem pitanja tijekom  javnog 
izlaganja o predloženim rješenjima; 
upisuju primjedbe i prijedloge u Knjigu 
primjedbi, koja se nalazi uz Prijedlog 
plana; daju prijedloge i primjedbe u 
zapisnik za vrijeme javnog izlaganja; 
upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi 
nositelju izrade. Prijedlozi i primjedbe koji 
nisu dostavljeni u roku iz točke 3. i nisu 
čitko napisani i potpisani imenom i 
prezimenom uz adresu podnositelja, neće 
se razmatrati. 
 
Klasa: 350-04/10-01/1 
Urbroj: 2100/02-12- 136 
Bilje, 31. listopad 2012.g. 
 
  Načelnica: 
  Ružica Bilkić,oec. v.r. 
**********************************
********************************* 
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