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54. 

 

Temeljem članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

("Narodne novine", broj: pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 

129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. stavak 2. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.), točke IX. Natječaja za prodaju građevinskog 

zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ u Bilju, objavljen u „Glasu Slavonije“ 14. srpnja 

2014.godine – Ispravak 30. srpnja 2014. godine,  Odluke o usvajanju Programa poticanja 

razvoja malog gospodarstva Općine Bilje („Službeni glasnik", Općine Bilje broj: 6/02 i 05/14) 

i članka 34. Statuta Općine Bilje (''Službeni glasnik“ Općine Bilje broj: 05/13 i 03/14.), 

Općinsko vijeće Općine Bilje, na 12. sjednici  održanoj dana  16. listopada 2014. godine, 

donosi 

 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude u I. krugu  Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta 

u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje 

 

I. 

 

 Općinsko vijeće Općine Bilje utvrđuje da je sukladno Zapisniku o otvaranju, pregledu, 

ocjeni i odabiru ponude I. KRUG, po prijedlogu Povjerenstva,  odabran najpovoljniji 

ponuditelj u I: KRUGU natječaja postupku Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u 

Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje:  
 

red  

br.  
k.č.br. 

površina 

/ okvirna 

površina 

namjena 
ponuđena 

cijena u kn 
ponuditelj 

1. 
dio 442/3 

(situacija 2) 
2.000 m2 

- prodajna, 

proizvodna uslužna 

djelatnost  

121.600,00 kn Ricardo d.o.o. 

13. 
dio 442/3 

(situacija 12) 
2.000 m2 

- prodajna, 

proizvodna uslužna 

djelatnost 

121.600,00 kn Ricardo d.o.o. 

17. 442/18 5.243 m2 

- prodajna, 

proizvodna uslužna 

djelatnost 

318.774,40 kn Ricardo d.o.o. 

18. 

442/3 

(situacija 

1/2) 

2.000 m2 

- prodajna, 

proizvodna uslužna 

djelatnost 

121.600,00 kn Ricardo d.o.o. 

 

 

II. 

Između Općine Bilje kao prodavatelja i najpovoljnijih natjecatelja iz točke I. ove Odluke kao 

kupaca, sklopit će se odgovarajući predugovor o kupoprodaji, kojim će se urediti međusobna 

prava i obveze ugovornih strana sukladno predmetnom Natječaju i Odluci o osnivanju poslovne 

zone na području Općine Bilje. 
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III. 

Najpovoljniji natjecatelj dužan je u roku od 8 dana od primitka pismenog poziva pristupiti 

potpisivanju predugovora o kupoprodaji iz točke II. Ove Odluke, u protivnom će se smatrati 

da je odustao od kupnje bez prava na povrat jamčevine. 

 

IV. 

Daje se suglasnost na sklapanje Predugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta u 

Poslovnoj zoni ''Sjever'' u Bilju sa tvrtkom Ricardo d.o.o. iz Darde, Kudeljara 1A  po ovoj  

Odluci. 

 

VII. 

Ovlašćuje se općinski  načelnik Općine Bilje da s odabranim natjecateljem iz točke I. ove 

Odluke, sklopi odgovarajući Predugovor o kupoprodaji zemljišta u Poslovnoj zoni ''Sjever'', 

kojima će se, do sklapanja kupoprodajnog ugovora, urediti međusobna prava i obveze 

ugovornih strana sukladno predmetnom Natječaju i Odluci o usvajanju Programa poticanja 

razvoja malog gospodarstva Općine Bilje („Službeni glasnik" Općine Bilje broj: 6/02 i 05/14), 

te nastavno, odgovarajući ugovor o kupoprodaji. 

 

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

Obrazloženje 

 

TEMELJNI PODACI O PROVEDENOM POSTUPKU NABAVE 

NAZIV OPIS 

1. PRODAVATELJ  

I. Naziv:  Općina Bilje 

II. Sjedište: Bilje, Kralja zvonimira 1b 

III. Matični broj: 00431940 

 

2. PODACI O PRODAJI  

I. Broj natječaja Klasa: 944-01/14-01/2,  Ur.broj: 2100/02-01-14-7 

III. Javno oglašavanje  

     -datum 08.05.2008. 

      -gasilo „Glas Slavonije“  i web Općine Bilje 14. srpnja 2014 

IV. Rok dostave ponuda 04.07.2014. u 12:00 sati u I. KRUGU nadmetanja 

V. Otvaranje ponuda 04.07.2014. u 12:00 sati u I. KRUGU nadmetanja 

VI. Predmet prodaje Prodaja građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ 

Općine Bilje, - KATASTARSKE ČESTICE u vlasništvu 

Općine Bilje upisane u z.k. ul. 983  k.o. Bilje i to dijelovi 

k.č.br. 442/3,  442/11, 442/12, 442/18  – ukupno 18 

čestica 

2. PODACI O I. KRUGU PRODAJE  

I Broj zaprimljenih ponuda i  

   nazivi ponuditelja 

Utvrđuje se da je zaprimljena 1. ponuda ponuditelja 

Ricardo d.o.o. iz Darde, Kudeljara 1A  za četiri parcele i 

to:  

redni broj:  1., 13., 17. i 18. 
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broj parcele:  2, 13, 442/18, 1 / 2 

 

površina:         2. =              2.000 m2 

  13. =              2.000 m2 

  442/18 =          5.243 m2 

  1 / 2  =  2.000 m2 

  UKUPNO:    11.243 m2 

 

PONUĐENA CIJENA: 

                       2. =   121.600,00 kn 

                     13. =   121.600,00 kn 

               442/18 =              318.774,40 kn 

                  1 / 2  =              121.600,00 kn   

            UKUPNO:                 683.574,00 kn 

 

II. Razlog odabira Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ponuda s 

prihvatljivim programom koji osigurava dugoročno 

stvaranje dodatne vrijednosti, temeljem ocjene planirane 

namjene zemljišta, planirane poslovne aktivnosti, visine 

ulaganja i broja novozaposlenih radnika, nakon čega se 

od tako utvrđenih prihvatljivih ponuda odabire ponuda 

ponuditelja s najviše ponuđenom cijenom.  

Odabrana je ponuda jedinog ponuditelja iz slijedećih 

razloga: 

-  izabrana ponuda je jedini mogući odabir, jer 

nije bilo drugih ponuditelja, a odabrana 

ponuda zadovoljavaju sve tražene uvjete 

natječaja. 
 

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Općinski načelnik Željko Cickaj, iur.. 

     

KLASA: 944-01/14-01/1 

URBROJ: 2100/02-02-14-17 

Bilje, 16.listopada  2014. god. 

                       Općinsko vijeće Općine Bilje 

     Predsjednik 

                   Igor Ružička, mag.iur. 

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

Dostaviti: 

1. Općinski načelnik Bilje 

2. Svim ponuditeljima 

3. Pismohrani, ovdje 
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55. 

Na temelju članka 35. b. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj: 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 58. 

Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ 

broj:  5/13. i 3/14) Općinskom vijeću  

Općine Bilje  podnosim  

 

 

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA 

OPĆINE BILJE 

ZA PERIOD  

siječanj   – lipanj   2014. GODINE 

 
I. UVODNI DIO 

 
     

Sukladno članku 35.b  Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12 i 19/13) i članka 58. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/14.), 

općinski načelnik dva puta godišnje 

podnosi polugodišnje izviješće o svom 

radu i to do 31. ožujka tekuće godine za 

razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine 

i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj 

tekuće godine. 

Sukladno navedenim odredbama podnosim  

Izvješće za period  siječanj  – lipanj  2014. 

godine. 

 

II. OPĆI DIO 

 

U ovom izvještajnom razdoblju  

nastavio  sam sa realizacijom svog 

izbornog programa kroz  uredno  

obavljanje svih  izvršnih poslova koji su mi 

povjereni zakonom, a posebice kroz.: 

-utvrđivanje prijedloga općih akata 

koje donosi Općinsko vijeće Općine Bilje, 

-iznošenje prijedloga i mišljenja, 

preporuka i stavova o prijedlozima i 

mišljenjima bitnim za  raspravljanje 

Općinskog vijeća Općine Bilje i donošenje 

odluka, 

-izvršavanje i osiguravanje 

izvršavanja općih i drugih akata općinskog 

vijeća, 

-upravljanje nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu Općine, 

-upravljanje prihodima i rashodima 

Općine Bilje, 

-utvrđivanje prijedloga za Prve 

izmjene i dopune prostornog plana 

uređenja Općine Bilje, 

-donošenje odluka o investicijama, 

-donošenje odluka o izradi 

projekata i nominiranje istih 

odgovarajućim izvorima financiranja,  

-usmjeravanje i djelovanje na rad 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje  

-brigu o sustavu zaštite i 

spašavanja, protupožarnoj zaštiti i  dr., 

-brigu o suradnji s drugim 

jedinicama lokalne samouprave, 

-brigu o suradnji s tijelima državne 

uprave-ministarstvima,fondovima i dr. 

 Kao i u prethodnim izvještajnim 

razdobljima  nastavio  sam sa intenzivnim 

sastancima i razgovorima sa 

gospodarstvenicima, udrugama i 

stanovništvom, koje i dalje primam 

svakodnevno  radi rješenja raznih  

problema, od komunalnih, prostornih do 

socijalnih, kulturnih, sportskih, 

gospodarskih i ostalih. U ovom 

izvještajnom razdoblju nastavio sam i 

obavio  niz  razgovora sa  značajnijim 

gospodarstvenicima naše Općine te sa 

ostalim potencijalnim investitorima koji su 

iskazali interes za poslovnim ulaganjima 

na našem području što već u ovom 

vremenu, neposredno nakon ovog 

izvještajnog razdoblja pokazuje rezultate. 

Na moj prijedlog,  a sve u cilju potpore 

razvoju gospodarstva na našem području, 

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o 

dopunama odluke o usvajanju programa 

poticanja razvoja malog gospodarstva u 
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Općini Bilje kojom su se stekli uvjeti za 

znatno povoljnije ulaganje investitora u 

našu Poduzetničku zonu „Sjever“ Bilje uz 

transparentnost raspolaganja, 

ravnopravnost svih gospodarskih subjekata 

te zaštitu interesa Općine Bilje. 

Redovito sam sudjelovao na svim 

sastancima koje je sazivao župan Osječko- 

baranjske županije, na koordinacijama 

načelnika i gradonačelnika s područja 

Baranje, razvio sam  i unapredio te  

uspostavio nove,   kontakte i obavio niz  

razgovora  u Ministarstvu regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije, 

Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu 

zaštite okoliša i prirode, Fondu za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost, a sve  u 

cilju traženja  podrške našim projektima. 

 

Zahvaljujući uspješno  okončanom 

pregovoru s INA d.d.  za stjecanje 

vlasništva nad česticom u centru naselja 

Bilja, u prethodnom izvještajnom 

razdoblju, riješeni su imovinsko pravni 

odnosi i započeta je realizacija  jednog od 

najvećih projekata Općine Bilje od njezina 

osnivanja koji je u planu još od 2008.g.,  a 

to je uređenja centra naselja Bilje u sklopu 

rekonstrukcije raskrižja u križanje tipa 

„kružni tok“.Radovi su u tijeku, a centar 

naselja Bilja je postalo možda i jedno od 

najvećih gradilišta u Baranji.  

 

  Dana 21. veljače 2014. g. 

nadbiskup Mons. Đuro Hranić bio je u 

kanonskoj vizitaciji, u sklopu koje je 

posjetio i Općinu Bilje, kojom  prilikom 

sam ga upoznao s svim Projektima koji se 

provode na prostoru Općine  kao i  

budućim planovima. Između ostalog 

upoznao sam ga i s planom uređenja samog 

središta Bilja i izgradnje kružnog toka  u 

sklopu kojega je planirano  i uređenje 

javnih površina ispred i oko  Župne crkve 

Bezgrešnog Začeća BDM. 

 

Uz taj najveći projekt, kroz 

danonoćni rad uspio sam privesti kraju 

drugi najveći projekt Općine Bilje od 

najvišeg interesa i za Općinu Bilje  već 

dugi niz godina  

 

 –  izgradnja  tako željenoga 

Dječjeg vrtića u naselju Bilju privedena je 

kraju.Djeca su krenula u novi vrtić. 

Nastavljen je  rad Općine Bilje kroz 

članstvo u  LAG-om Baranja ( oblika 

udruživanja civilnog  i privatnog sektora i 

jedinica lokalne samouprave ) u čijem radu 

sam aktivno sudjelovao, a   od čega se 

očekuje  korist u  realizaciji  projekata  za 

provođenje kojih bi se mogla  dobiti i 

sredstva iz europskih razvojnih fondova. 

Zahvaljujući navedenoj suradnji, 

civilnim udrugama  s našeg područja 

omogućeno je da kroz pomoć i suradnju 

LAG-a dođu do sredstava iz Europskih 

fondova za sufinanciranje njihovih 

projekata kao npr. Sredstva za 

obilježavanje manifestacije (Dani dvorca 

Eugena Savoyskog u Bilju ) i tako je osim 

financijske koristi osigurana podloga za 

povlačenje sredstava koja su nam na 

raspolaganju u EU fondovima za daljnje 

projekte ovih udruga. 

Nastavljena je provedba projekta  

PANNONIA ORGANICA kojeg je nositelj 

Općina Bilje i Zelena mreža Vojvodine , a 

provodi se u cilju kreiranja dinamične 

međusektorske i transnacionalne mreže 

ekoloških proizvođača i njihovih dionika 

PANNONIE ORGANICE s ciljem 

unapređenja prekogranične gospodarske 

suradnje, poslovnih i razvojno-

istraživačkih aktivnosti u domeni 

proizvodnje hrane prema ekološkim 

standardima. 

U ovaj projekt su implementirane 

promjene koje su od interesa za Općinu 

Bilje što do sada projekt nije sadržavao. 

U cilju pomoći građanima u postupku 

legalizacije  nezakonito izgrađenih 

objekata Općina Bilje je osigurala 
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mogućnost predaje zahtjeva za produženje 

roka za dopunu dokumentacije, odnosno 

dopunu zahtjeva za legalizaciju nezakonito 

izgrađenih zgrada na području  Općine 

Bilje u prostorijama Općine što je stvarna i 

neposrednija potpora zadovoljavanju 

interesa naših stanovnika u Općini Bilje. 

Intenzivno se provodi postupak 

legalizacije, od strane Općine Bilje  izdano 

je u ovom izvještajnom razdoblju  cca. 40 

Rješenja o naknadi za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada  

U ovom izvještajnom razdoblju Općina 

Bilje je   nastavila pružati mogućnost 

građanima  da  u općinskoj zgradi,  bez 

plaćanja naknade podmire račune za vodu i 

komunalni otpad, što se pokazalo iznimno 

korisnom uslugom većem broju građana u 

Općini Bilje. 

Posebnu pažnju posvećivao sam u ovom 

periodu civilnom društvu te sam ostvario 

još bolju suradnju sa udrugama koje 

djeluju u našoj općini .  

U području socijalne skrbi učinjeno je 

sljedeće: 

Dar umirovljenicima povodom Uskrsa 

Odlukom Općinskog vijeća Općine Bilje 

od 12.ožujka 2014.g. odobrena je isplata  

dara umirovljenicima sa prebivalištem na 

području Općine Bilje povodom uskrsnih 

blagdana u iznosu  

 

200,00 kuna po umirovljeniku sa 

mirovinom do 1.000,00 kuna 

150,00 kuna po umirovljeniku sa 

mirovinom od 1.000,01-1.500,00 kuna 

100,00 kuna po umirovljeniku sa 

mirovinom od 1.500,01-2.500,00 kuna 

 

 Sukladno navedenoj Odluci i 

navedenim kriterijima za dar 

umirovljenicima potrošeno je ukupno 

73.350,00 kuna. 

Program javnih potreba socijalne 

skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju 

programom pomoći koji obuhvaća 

subvenciju troškova stanovanja,pogrebnih 

troškova,pomoći za troškove prehrane 

učenika osnovnih škola,pomoći troškova 

boravka djece u dječjim vrtićima, troškove 

školovanja,ljetovanja učenika osnovnih 

škola,prigodne pomoći, pomoći u slučaju 

požara,poplava i drugih teških socijalnih 

stanja,pomoći za nabavku pomagala 

osobama s posebnim potrebama, pomoć za 

opremanje novorođenčadi. 

 U većini slučajeva pomoć je 

odobrena na prijedlog Odbora za socijalnu 

skrb a na temelju Odluke o korištenju 

prava iz Programa zadovoljavanja potreba 

socijalno ugroženog pučanstva osim za one 

za koje je Odlukom propisano drugo tijelo 

za donošenje rješenja o pravu (pomoć za 

opremanje novorođenčeta, subvencija 

troškova stanovanja) 

 Sukladno naprijed navedenom za 

period 1.1.-30.06.2014.g. dodijeljeno je 

pomoći po navedenom Programu kako 

slijedi: 

- subvencija troškova stanovanja(isplaćuje 

se mjesečno)  50.718,41 kn 

-subvencija troškova redovnih studenata i 

školarina     2.000,00 kn 

-subvencija troškova prehrane u osnovnim 

školama     7.120,00 kn 

-subvencije u slučaju požara,poplava i 

dr.teških soc.stanja    5.000,00 kn 

-subvencija nabavke pomagala osobama s 

pos.potrebama       500,00 kn 

-jednokratne novčane pomoći i pomoći u 

naturi   38.225,00 kn 

-novčane pomoći za opremanje 

novorođenčeta   11.000,00 kn 
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Ukupno 114.563,41 kn 

U području obrazovanja i društvenih 

djelatnosti izvršeno je sljedeće: 

Za školsku 2013/14.godinu 

dodijeljeno je ukupno 17 stipendija 

učenicima srednjih škola u mjesečnom 

iznosu stipendije od 400,00 kuna.  

Za ukupno 72 redovna studenta 

mjesečno se sufinancira prijevozna karta u 

iznosu od 200,00 kuna po studentu. 

Za akademsku godinu 2013/14.g. 

dodijeljeno je: 

- ukupno 21 stipendija 

redovnim studentima koji 

su upisali 1.akademsku 

godinu u iznosu od 400,00 

kuna mjesečno 

- ukupno 36 stipendija 

redovnim studentima viših 

akademskih godina koji su 

položili sve ispite sa 

ranijih akademskih godina 

u iznosu od 800,00 kuna 

mjesečno  

* na zahtjev studentice raskinut je 

jedan ugovor o stipendiranju te 

izvršen povrat isplaćenih sredstava 

iz razloga što je studentica ostvarila 

pravo na povoljniju državnu 

stipendiju. 

Za izvještajno razdoblje 1.1.-

30.6.2014.g.dodijeljeno je ukupno: 

-prijevoz studenata 72.000,00 kn 

-stipendije  216.000,00 kn 

Napomena:  

*prijevoz studenata za izvještajno 

razdoblje isplaćen je u navedenom iznosu, 

preostaje još za isplatiti prijevoz za mjesec 

lipanj i srpanj (isplata u srpnju i kolovozu) 

u ukupnom iznosu od  28.800,00 kuna. 

*stipendije za izvještajno razdoblje 

isplaćene su u navedenom iznosu, 

preostaje još isplatiti za učeničke stipendije 

za lipanj i studentske stipendije za mjesece 

lipanj i srpanj u ukupnom iznosu od 

79.600,00 kuna  

Po broju odobrenih stipendija učenicima i 

studentima Općina Bilje je daleko iznad 

prosjeka Osječko-baranjske županije, 

odnosno dodijelila je najveći broj 

stipendija od svih Općina u Osječko-

baranjskoj županiji 

Korištenje Programa zapošljavanja 

radnika u javnim radovima putem 

Zavoda za zapošljavanje 

Općina Bilje je dana 24.lipnja 

2014.g. podnijela zahtjev za financiranje 

zapošljavanja nezaposlenih osoba, osoba s 

invaliditetom u javnim radovima za 

ukupno 5 osoba s invaliditetom sa područja 

Općine Bilje. 

 Unatoč čestim upitima do danas još 

uvijek nismo dobili pozitivnu ocjenu 

Zavoda za zapošljavanje odnosno 

odobrenje navedenog Programa. 

U području javnih potreba u kulturi  

izvršeno je slijedeće: 

Za zadovoljavanje javnih  potreba građana  

u kulturi, sukladno  Programu 

zadovoljavanja javnih potreba u kulturi 

izdvojena su  znatna sredstva  sukladno 

Proračunu za 2014.g. i  realnim prihodima.  

U cilju doprinosa  podizanja kvalitete 

kulturnih događanja naše sredine 

intenziviran je rad  HMKC Općine Bilje  . 

Za redovan rad KUD-ova  odobravane  su 

potpore sukladno Programu zadovoljavanja 

potreba u kulturi, tako su odobrene potpore 

u ukupnom iznosu od 61.530,51 kn kojim 
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se ptiće stvaralački amaterizam velikog 

broja stanovnika Općine Bilje. 

 

 

U području javnih  potreba u sportu 

izvršeno je slijedeće: 

 

Zadovoljavanje javnih potreba u sportu 

provođeno je sukladno Program javnih 

potreba u športu za 2014. godinu i realnim 

prihodima Općine Bilje. 

Financijskim potporama za redovan rad 

sportskih klubova osigurano je  provođenje 

programa javnih potreba u sportu, čime su  

osigurana  djeci, mladima i ostalim 

stanovnicima Općine Bilje preduvjeti za 

bavljenje tjelesnim aktivnostima, 

postizanje sportskih rezultata kao i 

poticanje i promicanje sporta kao zdravog 

načina života. Tako su odobrene potpore za 

redovan rad u ukupnom iznosu od 

242.544,20 kn 

U području gospodarstva i 

poljoprivrede: intenzivno sam radio u 

okviru svojih mogućnosti  na iznalaženju 

načina kako Općina Bilje može pomoći  

poduzetnicima i poljoprivrednicima.  

Na području gospodarstva  u ovom 

izvještajnom razdoblju proveo sam niz  

razgovore s poduzetnicima  koji su iskazali 

interes za ulaganje u našu Poduzetničku 

zonu i predstavnicima jedinica lokalne 

samouprave koje u tome imaju dobra 

iskustva, temeljem čega sam predložio 

Općinskom vijeću  donošenje odluke o 

raspisivanju natječaja  za prodaju 

građevinskih čestica u Poduzetničkoj zoni 

„Sjever“ Bilje. 

U cilju  pružanje konkretnih pomoći našim 

poljoprivrednicima   kroz edukacije, 

seminare, razne prezentacije itd.inicirao 

sam i uspostavio dobru suradnju s 

Poljoprivrednim fakultetom. 

Kroz svakodnevne kontakte nastojimo 

iznaći  način kako bi struka u suradnji s 

Općinom Bilje, najviše i najbolje  mogla 

pomoći poljoprivrednicima, preuzimajući 

tako aktivnu ulogu u stvaranju uvjeta za 

održivi razvoj ruralne zajednice. 

U cilju pružanja konkretne  potpore 

poljoprivrednicima  nastavljeno je  

subvencioniranje  zajedničkih projekata 

Osječko-baranjske županije kao - analiza 

tla, što je pretpostavka za dobivanje 

potpora. 

U suradnji s Odborom za poljoprivredu je 

provedeno anketiranje  poljoprivrednika 

radi iskazivanja i utvrđivanja konkretnih 

potreba poljoprivrednika.  

 

Temeljem spoznaja do koji se došlo kroz 

provedenu anketu,  a i vezano za nove  

zakonske obveze poljoprivrednika ( 

edukacija o uporabi pesticida) 

uspostavljena je  dobra suradnju s 

Poljoprivrednim fakultetom iz Osijeka  

zaključen je : 

Sporazum o suradnji na projektu izrada 

digitalnih priručnika  (Ekspertni sustav – 

WEB format) za uzgoj bilja kroz primjenu  

u održivom uzgoju ratarskih , povrčarskih, 

ljekovitih i začinskih kultura na području 

Općine Bilje. 

Organizirana i provedena  prezentacija 

uporabe GIS tehnologije  u poljoprivredi-

Precizna poljoprivreda i prikazana 

praktična primjena GIS-a na kovačkim 

livadama i ispred Vatrogasnog  Domu u 

Bilju.  

Nabavljen je uređaj za navigaciju za 

potrebe rada Odbora za poljoprivredu. 

 

-  prihvaćeno sufinanciranje „edukacije o  

uporabi pesticida „ sa 60 % cijene 

edukacije za sve  poljoprivrednika s 

područja Općine Bilje  

- nabavljene su i postavljene oglasne ploče 

i info sandučići za poljoprivrednike – kako 

bi ih se informiralo, a isto tako  i prikupilo 

njihova mišljenja.  



221                                               «Službeni glasnik»      ________________               Broj 8 

 

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

Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 

Kako je na žalost i u ovom izvještajnom 

razdoblju radi loših vremenskih prilika bila 

proglašena elementarna nepogoda za cijelo 

područje  Općine Bilje, sukladno svojim 

ovlastima, izvršio sam sve pripremne za 

provedbu  redovitih i izvanrednim mjerama 

zaštite od poplava . 

 

Sukladno zakonu izvršena je procjena šteta  

od elementarne nepogode na 

poljoprivrednim usjevima, kako bi se 

stvorila pretpostavka da dobiju neku 

potporu Države radi pretrpljenih šteta. 

 

Vezano za poplavu u Slavoniji, u 

naseljima uz rijeku Savu  – u suradnji s 

crvenim križom Darda Općina Bilje je 

provodila prikupljanje pomoći  i pružila 

konkretnu pomoć u naravi i novcu u iznosu 

od 4.835,43 kn,  te su stavljeni poslovni 

prostori Općine Bilje na raspolaganje za 

potrebe prikupljanja pomoći za poplavljena 

područja. 

Vezano za zakonske obveze u svezi 

državnog  poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Bilje : 

Prikupljena je potrebna  dokumentacija i 

upućeni zahtjevi  za raspisivanje javnih 

poziva za davanje u zakup  državnog  

poljoprivrednog  zemljišta i ribnjaka na 

području Općine Bilje i očekuje se  

raspisivanje javnog poziva za davanje u 

dugogodišnji zakup državnog 

poljoprivrednog zemljišta i ribnjaka na 

našem području. 

REALIZIRANE INVESTICIJE I 

ZAPOČETI PROJEKTI U 

IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU  01.01-

30.06.2014.: 

Osnovna obilježje  ovog izvještajnog 

razdoblja vezano za provođenje i 

realizaciju projekata Općine Bilje je 

činjenica da su  u tijeku ili je započeta 

realizacija najvećih projekata Općine Bilje 

od njezinog osnivanja , i to  : 

  

 

1. IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U 

BILJU  

 

Izgradnja dječjeg vrtića, projekta vrijednog  

6.675.169 kn započetog 2013.g. je 

izgrađen   u ovom izvještajnom razdoblju. 

 

Do ovog izvještajnog razdoblja, odnosno 

mjeseca prosinca 2013.g. izvršeni su 

radovi u ukupnoj vrijednosti od 

1.743.366,91 kn, odnosno manji dio, dok 

je u ovom izvještajnom razdoblju 

izvršeno radova u ukupnoj vrijednosti 

od 3.536.266,35 kn i podnesen zahtjev za 

uporabnu dozvolu čime su se stekli uvjeti 

da u novu pedagošku godinu 2013/14. 

djeca krenu u NOVI VRTIĆ . 

 

 

3. REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA   

      CESTA Ž 4257 I Ž 4042 TE  

       PRILAZ NE NERAZVRSTANE   

       CESTE U CRKVENOJ ULICI U   

       BILJU 
 

Kao što sam već naveo, to je jadan od 

najvećih projekata Općine Bilje od 

njezinog osnivanja  u sklopu kojeg,  osim 

izgradnje kružnog toka obuhvaćena   i 

rekonstrukcija priključna tri traka 

županijske ceste u zoni obuhvata  ( Ulica k. 

Zvonimira, Ulica k.Tomislava i Šandora 

Petefija) i nerazvrstane ceste u Crkvenoj 

ulici te parkirališta, autobusnih ugibališta, 

pješačkih staza, zatvorenog sustava 

oborinske odvodnje, rekonstrukcija dijela 

vodovodnog sustava , javne rasvjete i 

niskonaponske mreže. 

 

Provedbom ovog  projektom u velike  će se  

povećati sigurnost u prometu , trajno 

urediti i osuvremenit središte  najvećeg 

naselja u Općini, odnosno središta naše 

Općine. 
 

Ideja projekta je stara, još od 2008.g., a 

realizacija  projekta započela je u ovom 
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izvještajnom razdoblju donošenjem odluka 

Općinskog vijeća i to 12.03.2014.g. : 

 

Odluke o stavljanju izvan  snage Odluke o 

provođenju otvorenog  postupka javne 

nabave radova na rekonstrukciji raskrižja 

županijskih cesta  Ž4257 i   Ž4042 u Bilju i 

prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj 

ulici u Bilju  i 

 

 Zaključak o potpisivanju Sporazuma o 

sufinanciranju projekta  Rekonstrukcija 

raskrižja cesta Ž 4257 i Ž 4042 te prilazne 

nerazvrstane ceste u  Crkvenoj ulici u Bilju 

(12.03.2014.g.) 

 

Temeljem navedenih odluka : 

 

- dana 20.03.2014.g. zaključen je 
Sporazuma o sufinanciranju 

projekta  Rekonstrukcija raskrižja 

cesta Ž 4257 i Ž 4042 te prilazne 

nerazvrstane ceste u  Crkvenoj 

ulici u Bilju s Upravom za ceste 

Osječko-baranjske županije  i 

Općine Bilje kojim su utvrđeni 

zajednički interesi na 

provođenju projekta  

 

- Nakon provedenih postupaka 

javne nabave koji je provela 

Uprava za ceste OBŽ uz 

sudjelovanje predstavnika 

Općine Bilje kojim su izabrani 

izvođači radova i nadzorni 

inženjeri. 

- Dana  09.06.2014.g. sklopljen 

je Ugovor o načinu 

sufinanciranja projekta     

Rekonstrukcija raskrižja cesta Ž 

4257 i Ž 4042 te prilazne 

nerazvrstane ceste u  Crkvenoj 

ulici u Bilju  kojim je uređen 

način financiranja kojim je 

ugovoren udio Općine Bilje u 

projektu u vrijednosti od 

2.937.259,88 kn od ukupno 

5.384.527,73 kn  

- dana 17. 06.2014.g. izvođač 

radova uveden u posao  čime su 

formalno započeli radovi na 

izgradnji Kružnog toka u 

središtu Bilja. 

 

 

3.  KANALIZACIJSKA MREŽA 

NASELJA BILJE 

 

 

U prošlom izvještajnom razdoblju izvršen 

je tehnički pregled i dana je suglasnost na 

kanalizacijski sustav naselja Bilje, kao dio 

cjelovitog sustava odvodnje „Južna 

Baranja“.  

 

Nakon završetka izgradnje, u ovom 

izvještajnom razdoblju Općinsko vijeće je 

donijelo Odluka  o  povjeravanju poslova 

upravljanja Sustavom odvodnje otpadnih 

voda Južna Baranja ; Kanalizacijski 

kolektor Osijek –Bilje  i Kanalizacijski  

kolektor Darda- Bilje, kojom su  poslovi 

upravljanja i održavanja povjereni 

komunalnom trgovačkom društvu 

Vodoopskrba d.o.o. iz Darde,  kojim je  

Opcina Bilje jedan od osnivača i suvlasnik. 

Navedenom  odlukom nije se  ulazilo  u 

vlasništvo navedenih građevina te one 

ostaju  u vlasništvu Općine Bilje do 

daljnjeg, odnosno do rješavanja vlasništva 

nad ukupnim vodnim komunalnim 

građevinama, ali   su  stvoreni preduvjeti 

za priključenja na sustav kanalizacije do 

kojih je zapravo i došlo u ovom 

izvještajnom razdoblju. Navedeno je bilo   

izuzetno važno,  kako bi se priključci u 

zoni zahvata  mogli izvoditi prije ili 

paralelno s izgradnjom kružnog toka i 

uređenja centra naselja Bilje te tako  

izbjeglo svako naknadno prekopavanje 

novo uređenih površina. 

 

U ovom izvještajnom razdoblju Sklopljen 

je I. dodatak Ugovoru o povratu podzajma 

broj: 6/2009-HV/DA, koji su potpisale 

Hrvatske vode, Vodoopskrba d.o.o., 

Općina Darda, Općina Bilje i Općina 
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Jagodnjak, kojim je  izmijenjen,  odnosno 

umanjen udio Općine Bilje. 

 

 

4. SANACIJA DIVLJEG 

ODLAGALIŠTA OTPADA „BILJE“ 

 

Do kraja prethodnog izvještajnog razdoblja   

izvoditelj je izveo sve radove sanacije i 

odvoza otpada sa divljeg odlagališta otpada 

„BILJE”, a u ovom izvještajnom razdoblju 

provedeni su i uspješno završeni radova 

završnog planiranja površine odlagališta i 

izvršena primopredaja radova, te plačanje 

prihvaćenih računa . 

 

 

5.  PEĆ NA PELETE  I IZGRADNJA 

CENTRALNOG GRIJANJA U DOMU 

KULTURE U KOPACEVU  

 

S Ministarstvom  regionalnog razvoja 

„DRVO JE PRVO“  u 2013.g.uspio sam 

dogovoriti, a u ovom izvještajnom 

razdoblju i završiti   projekt nabave peći na 

pelete za Dom kulture u Kopačevu u 

vrijednosti od 21.000,00 kn. Vezano za  

realizaciju  ovog  projekt planira se u 

slijedećem izvještajnom razdoblju  

instalirati centralno grijanje u Dom kulture 

u Kopačevu tako bi  uz pomoć 

Ministarstva regionalnog razvoja u vidu 

troškova nabavke peći u vrijednosti od 

21.000,00 kn bio ostvaren projekt 

izgradnja centralnog grijanja u Domu 

kulture u Kopačevu ,  čime bi se trajno 

riješilo grijanje prostora Doma kulture u 

Kopačevu na suvremen način. 

 

 

6. UREDJENE DOMA KULTURE U 

VARDARCU  

 

 Radi lošeg stanja unutarnjeg uređenja 

Doma kulture u Vardarcu bilo je nužno 

provesti radove uređenja u vrijednosti od 

30.740,51 kn. Usporedo s unutarnjim 

uređenjem Doma izvedeni su radovi izrade 

plinske instalacije za grijanje Doma u 

vrijednosti od 30.954,00 kn. 

 

 

7. PROJEKT  PANNONIA ORGANICA 

 

Nositelji projekta :A1 Općina Bilje: ( 

Republika Hrvatska) 

         A2 Zelena mreža 

Vojvodine ( Republika 

Srbija) 

Partneri:P1 Centar za poduzetništvo 

Osijek ( Republika Hrvatska) 

P2 Tržnica d.o.o. Osijek ( 

Republika Hrvatska) 

P3 Ecorural Net, udruga za 

ekološku i tradicijsku proizvodnju i 

ruralni turizam, Osijek (Republika 

Hrvatska) 

P4 Zdravo organic d.o.o. Selenča ( 

Republika Srbija) 

P5 Inno Focus Beograd ( Republika 

Srbija) 

 

Trajanje projekta: 18 mjeseci 

Početak provedbe projekta : 22.04.2013. 

Završetak projekta: 22.10.2014. 

 

Ukupna vrijednost projekta:  377.843,27 

eura od toga je sufinanciranje za 

Hrvatsku 207.701,81 Eura, a općina 

Bilje sufinancira sa 9.014,26 eura ili 

4,34%. 

 

Opći cilj projekta: Kreiranje dinamične 

međusektorske i transnacionalne mreže 

ekoloških proizvođača i njihovih dionika 

PANONIA ORGANICA s ciljem 

unapređenja prekogranične gospodarske 

suradnje, poslovnih i razvojno-

istraživačkih aktivnosti u domeni 

proizvodnje hrane prema ekološkim 

standardima. 

 

 

U razdoblju od 01.01. 2014. – 30.06. 2014. 

godine glavne aktivnosti projekta  

očitovale su se u slijedećim aktivnostima: 
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1. Promocija i predstavljanje 

projekta ciljnoj skupini i široj 

javnosti: 

2. Sastanci projektnog tima u Bilju, 

Osijeku i Novom Sadu 

3. Provođenje sekundarne nabave u 

sklopu projekta 

4. Odlazak ekoloških proizvođača i 

članova projektnog tima na 

radionice u Sombor 

5. Izrada mape ekoloških 

proizvođača na području OBŽ-a 

6. Izrada baze podataka ekoloških 

proizvođača i izgradnja web 

portala 

7. Nabava mobilne eko kuhinje 

8. Nabava štandova za sajam 

ekoloških i tradicijskih 

proizvođača u Bilju. 

U lipnju 2014. pokrenuta je i 

sekundarna nabava za nabavku 18 

štandova koji će se koristiti za sajam 

ekoloških i tradicijskih proizvođača u 

Bilju u rujnu 2014. Osim što će 

štandovi biti od koristi za izlagače 

nakon projekta ostat će u vlasništvu 

Općine Bilje i na taj će način pomoći i 

održivosti ovoga projekta. 

9. Radionice za ekološke proizvođače 

u Osijeku, Petrijevcima i Bilju 

     Na sva tri modula radionica ukupno 

je bilo prisutno oko 180 polaznika. 

10. Sajam ekoloških proizvođača u 

Novom Sadu. 

 

Agencija za regionalni razvoj, kao 

ugovorni nadzor pozitivno je ocijenila 

provođenje projekta. 

 

8.PROJEKT BESPLATNI  INTERNET 

WI-FI   (PROJEKT BEŽIČNA 

MREŽA) 

 

U ovom izvještajnom razdoblju započelo je 

postavljanje infrastrukture za pružanje 

besplatne usluge bežične internet mreže.  

 

Sa današnjim danom 15.09.2014.g. ista je 

službeno puštena u pogon te je mogu bez 

ograničenja koristiti svi mještani  u centru 

naselja Bilja (cc 500 m u krug). 

 

Ista takva Instalirana je u mjestu 

Kopačevu, a planira se isto i u ostalim 

mjestima,  kao proširenje u naselju Bilje. 

 

 

9. PROSTORNO PLANSKA 

DOKUMENTACIJA 

 

U ovom izvještajnom razdoblju na moju 

inicijativu nakon proveden procedure 

prema Zakonu o prostornom uređenju 

Općinsko vijeće je donijelo : 

 

- Odluku o stavljanju izvan snage  

Detaljnog plana uređenja „Središte 

Bilje“ 

 

- III. izmjene i dopune odluke o izradi 

izmjena i dopuna   Prostornog plana 

uređenja   Općine Bilje kojom su kao 

razlozi za izradu dodani: 

          -   Određivanje lokacije za 

reciklažno dvorište ,  

          -   Određivanje izdvojenih 

dijelova građevinskih područja  naselja 

za izgrađene   strukture „ Hrvatskih 

voda “ i 

          -  Određivanje izdvojenog 

građevinskog područja izvan 

naselja  za potrebe  izgradnje  

lovačkog doma te ugostiteljskih i 

turističkih sadržaja. 

 

     -   IV. izmjene i dopune Odluke o  

         izradi izmjena i dopuna Prostornog   

plana uređenja Općine Bilje, razlozi 

koje su: 

         -    Odustajanje  od  premještanja 

lokacije za  golf  

 

Navedene izmjene i dopune 

donesene su radi stvaranja pretpostavki 

za provođenje procedure usklađenja 
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prostornog plana Općine Bilje sa 

zakonskim propisima, za provođenje 

usklađenja s prostornim planovima 

višeg reda i planiranim zahvatima u 

prostoru gospodarskih subjekata u 

zahvatu plana.  

 

 

 

10.UREĐENJE JAVNIH  POVRŠINA:  

 

 U ovom izvještajnom razdoblju 

posvetio sam veliku pažnju uređenju javnih 

površina, tako su uređeni, na način 

zasađivanja cvijeća i trajnih sadnica 

ukrasnih stabala:  

 

- ulaz u Poslovnu zonu „Sjever“ 

Bilje, uređen trajnim  i cvjetnim 

nasadom koji će se još dovršiti 

jesenskom sadnjom. 

 

- ulaz u  Zagrebačku ulicu u Bilju 

kao i prostor na raskrižju ulica 

J. J. S. i Biljske satnije uređeni 

su i  ukrašeni u sadnjom  

ukrasnog cvijeća 

 

- ulaz u Ulicu Š. Petefija u Bilju , 

križanje : Bilje  -Kopačevo – 

Vardarac, do sada potpuno 

zapuštena javna površina 

.uređena je tako da   taj 

zapušteni prostor  pretvoren u 

oglednu travnu površinu s  

trajnim sadnicama ukrasnih 

stabala, cvijećem, biti će 

postavljene  4 drvene klupe, 

koševi za smeće  i sjenica, 

izgrađen je pristupni most  

 

- uređena je  kanalska mreža i 

bankina u Kopačevu, ulice Š. 

Petefija 

 

- ulaz u Ulicu K. Zvonimira od 

strane Osijeka 

 

Projekt uređenja javnih površina držim 

kontinuiranim zadatkom  i provodit će se 

ravnomjerno  u svim naseljima Općine 

Bilje 

 

 

11. EVIDENCIJA  NEKRETNINA  

 

U ovom izvještajnom razdoblju sukladno 

odluci Općinskog vijeća temeljem uvida na 

terenu napravljen je popis nekretnina u 

vlasništvu Općine Bilje kojim utvrđeno i 

činjenično stanje svih nekretnina. 

 

U postupku je utvrđeno da općina ima . 

 

22. stana u 20 zgrada :11. u Bilju 

   04. u kopačevu 

   05. u Lugu 

Da su od tih 2 za rušenje , 1. u Kopačevu i 

1. u Lugu 

 

Ostale nekretnine : dječja igrališta, 

nogometna igrališta, domovi kulture, 

vatrogasni domovi i groblja.  

 

Precizno izvješće o stanju i korištenju 

nekretnina u vlasništvu Općine Bilje 

podnijet će Komisija za pregled 

nekretnina.  

 

 

DO 30.06.2014.G. ODNOSNO DO 

KRAJA OVOG IZVJEŠTAJNOG 

RAZDOBLJA  VEZANO PROJEKTE 

OPĆINE BILJE PROVEDENO JE JOŠ 

I NIZ DRUGIH AKTIVNOSTI  ZA 

PROVEDBU PROJEKATA : 

 

- Prijavili smo se na natječaje Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za  

  sufinanciranje projekata energetske 

učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 

u kućanstvima  koji su nam odobreni u 

srpnju i trenutno se provode javni natječaji. 

 

- Osim toga prijavili smo se na natječaj za 

nabavu komunalne opreme, odnosno kanti 
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za  razvrstavanje otpada i kompostere ali 

još nemamo informacije o prijavi. 

 

- U suradnji sa Baranjskom čistoćom d.o.o. 

Općina Bilje je nabavila vreće za 

razvrstavanje  otpada u domaćinstvima 

koje je krenulo sa 1.7.2014. 

 

- Baranjska čistoća d.o.o. pokrenula je 

postupak nabave opreme za izmjenu 

sustava naplate  odvoza otpada koji će se 

prema potrebi, sufinancirat i od strane 

Općine Bilje-    nabavka čipova za kante za 

komunalni otpad i sustava za očitavanje 

čipova, kako bi se   prešlo na sustav 

naplate sukladno učestalosti korištenja 

usluge. 

 

- Na poziv općine, izvođač radova na 

sanaciji krovišta Doma u Kopačevu, Vuka 

d.d. izvršila  je radove na postavljanju 

zaštite od munje. 

 

ISHOĐENE SU SLIJEDEĆE 

DOZVOLE: 

 

- Ulice Matije Gupca u Bilju  - 

Lokacijska dozvola za 

rekonstrukciju prometnih površina i 

oborinske odvodnje  

- Mrtvačnica u Bilju - Rješenje o 

izvedenom stanju zahtjevne zgrade 

javne namjene ( legalizacija)  

- Dom kulture Kopačevo - Uporabna 

dozvola za građevine izgrađene do 

15. veljače 1968.g.  

- Dom kulture Vardarac - Uporabna 

dozvola za građevine izgrađene do 

15. veljače 1968.g.  

- Javna rasvjeta u naselju  Kopačevo 

– II faza – Uporabna dozvola za 

građevine izgrađene na temelju 

akta za građenje izdanog do 01. 

listopada 2007.g. 

- „Ribarska kuća“ u Kopačevu – 

Rješenje o produženju važenja 

lokacijske dozvole 

 

 

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE 

 

Općina Bilje je povodom Natječaja za 

prikupljanje ponuda za korištenje sredstava 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost radi sufinanciranja 

energetskih pregleda građevina i 

energetskog certificiranja podnijela 

prijavu. Odlukom Fonda, Općini Bilje 

odobreno je sufinanciranje 10 objekata u 

vlasništvu Općine Bilje, za koje je 

sklopljen ugovor s izvršiteljem, Zavodom 

za urbanizam i izgradnju d.d. iz Osijeka. 

Objekti u vlasništvu Općine Bilje za  koje  

se sufinanciraju energetski pregledi i 

energetski certifikati su: 

1. Dom kulture u Bilju 

2. Dom kulture u Kopačevu 

3. Dom kulture u Vardarcu 

4. Dom kulture u Lugu 

5. Zgrada vatrogasnog doma 

6. Zgrada mrtvačnice u Kopačevu 

7. Zgrada mrtvačnice u Vardarcu 

8. Zgrada mrtvačnice u Lugu 

9. Zgrada poslovne namjene ( 

ugostiteljstvo) u Vardarcu 

10. Zgrada Turističke zajednice u Bilju 

 

 

SUDSKI POSTUPCI:  

 

U ovom izvještajnom razdoblju 

učinjeni su veliki napori u cilju smanjena 

broja sudskih sporova koje vodi Općina 

Bilje, u prvom redu onih protiv stanovnika 

Općine i/ili obrnuto, odnosno općenito svih 

sporova.  

 

Ovo opredjeljenje proizlazi iz uloge 

Općine, kao jedinice lokalne samouprave 

koja  izvršavajući zadatke od lokalne važnosti 

kojima se izravno zadovoljavaju potrebe 

građana, ima važnu ulogu u upravljanju, 

organizaciji i izravnom pružanju javnih usluga 

stanovnicima, s jedne strane, dok potreba 

odgovornog i dobrog gospodarenja javnim 

sredstvima nameće obavezu rješavanja 

sudskih sporova mirnim putem i smanjenja 

sudskih  troškova i odvjetničkih usluga. 
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TROŠKOVI SUDOVANJA - 

ODVJETNICI: u ovom izvještajnom 

razdoblju iznose 12.153,13 kn sto je  u 

odnosu na prethodna izvještajna razdoblja  

u kojem je za odvjetničke usluge plaćeno 

133.193,18 kn   smanjenje za više od deset 

puta 

 

 

JAVNOST RADA 

 

 Javnost rada Općinskih tijela pa 

tako i moga rada osigurana je objavom 

akata u Službenom glasniku Općine Bilje, 

objavama poziva s dnevnim redom za 

sjednice Općinskog vijeća na web 

stranicama Općine Bilje, objavama 

informacija  na oglasnim  pločama Općine 

Bilje  i slobodnom nazočnošću građana  na 

sjednicama Općinskog vijeća Općine Bilje, 

tiskovnim konferencijama i  izjavama za 

javne medije te informiranjem na 

društvenim mrežama (facebook) na 

objektivan i konstruktivan način. 

 

 FINANCIJE :  

 

  Sukladno svom izbornom  

programu nakon  utvrđivanja  stvarnog 

financijskog stanja Općine Bilje 

provedenom u prethodnom izvještajnom 

razdoblju , odnosno spoznaje sa  koliko 

sredstva Općina Bilje  raspolaže, kolika su 

zaduženja Općine Bilje   poduzeo sam sve  

u cilju zaštite interesa Općine Bilje, 

financijsku konsolidacija Općine i 

smanjivanje troškova te saniranje 

prekomjerne potrošnje iz prethodnog  

izvještajnog razdoblja.  

Tako je smanjen broj službenika i 

namještenika (3 prestanka radnog odnosa),  

broj prekovremenih sati rada, a u tijeku je i 

izobrazba jedne službenice za pisanje EU 

projekata. 

 

U periodu 01.01.2014. do 

30.06.2014. izvršeno je prihoda u 

ukupnom iznosu od  7.986.419,28 kn. U 

istom periodu izvršeno je rashoda u 

ukupnom iznosu od 8.567.613,67 kn. 

 

III. ZAKLJUČAK 

Podneseno Izvješće o radu općinskog 

načelnika Općine Bilje za razdoblje 

siječanj-lipanj 2014. godine sadrži prikaz 

izvršenih  poslova i zadataka iz nadležnosti 

Načelnika kao izvršnog tijela Općine Bilje, 

a  time i izvješće o mom radu na  

zadovoljavanju potreba građana. 

 Uz stručnu, administrativnu i tehničku 

potporu službi u Općini Bilje te u suradnji 

sa svojim zamjenicima,  gospodinom 

Gaborom Varga i Nandorom Dera , a u 

okviru financijskih mogućnosti planiranih 

Proračunom, nastojao sam u izvještajnom 

razdoblju obavljati poslove iz svoje 

nadležnosti na način koji će osigurati 

uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje 

lokalnih potreba mještana Općine Bilje i 

kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja 

izvršnih poslova Općine Bilje  kao jedinice 

lokalne samouprave u ovom  izvještajnom 

razdoblju u 2014. godini kao i prethodnim 

izvještajnim razdobljima. 

Kao i u svojim prethodnim  

Izvješćima  o radu koje se odnosilo samo 

na nekoliko dana prvog izvještajnog 

perioda odnosno na dane od preuzimanja 

dužnosti 06.06. – 30.06.2013.g. I 

izvještajno razdoblje srpanj-prosinac 

2013.g.  tako i ovim Izvješćem pozivam 

sve na suradnju i molim da se zajedničkom 

voljom, znanjem i  istrajnošću osiguraju 

najbolji uvjeti za održivi razvoj naše 

Općine na dobrobit naše djece koja to 

baštine. 

 

Spreman sam dati usmeni odgovor 

na sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje 

na svaki dodatni konkretan upit. 
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U prilogu izvješća : 

 

- Popis akata koje  je na moju          

      inicijativu i  prijedlog, a na  temelju   

     zakonskih   ovlasti    Općinskog    

     načelnika   donijelo  Općinsko   

     vijeće Općine Bilje  u ovom  

     izvještajnom  razdoblju i  

 

-  popis akata koje sam donio  temeljem   

zakonskih ovlasti  Općinskog  

načelnika   u    izvještajnom  

razdoblju siječanj- lipanj   2014.g. 

iz kojih je razvidno da se u ovom 

izvještajno razdoblje intenzivno 

radilo te donijele i realizirale 

odluke  od velikog i trajnog 

značenja za ostvarivanje boljih 

uvjeta za  život u našoj zajednici.  

 

S poštovanjem. 

 

U Bilju, 14.09.2014.. godine. 

 

Klasa: 080-01/13-01/4 

Urbroj: 2100/02- 2-14- 

U Bilju, 14.09.2014.g. 

 

                                                                                                 

Načelnik 

Željko Cickaj,iur.v.r. 

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

 

Popis akata koje je na  inicijativu i  

prijedlog Općinskog načelnika, a na 

temelju zakonskih ovlasti, donijelo  

Općinsko vijeće Općine Bilje u 

izvještajnom razdoblju siječanj  – lipanj 

2014.g. : 

 

1. Zaključak u povodu razmatranja 

izvješća neovisnog revizora 

Hodicon d.o.o. 

 

2. Izvješće o radu načelnika za period 

srpanj-prosinac 2013.g. 

 

3. Odluka o otpisu potraživanja  s 

osnova komunalne naknade  

 

4. Izvješće o izvršenju programa 

gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture    za 

2013.g. 

 

5. Izvješće o izvršenju programa 

održavanja  komunalne 

infrastrukture u 2013.g. 

 

6. Izvješće o izvršenju programa 

gradnje komunalnih vodnih 

građevina za 2013.g. 

 

7. Izvješće o izvršenju plana 

gospodarenja otpadom na području 

Općine    Bilje  u 2013.g. 

 

8. Odluka o stavljanju izvan  snage 

Odluke o provođenju otvorenog  

postupka javne nabave radova na 

rekonstrukciji raskrižja županijskih 

cesta  Ž4257 i   Ž4042 u Bilju i 

prilazne nerazvrstane ceste u 

Crkvenoj ulici u Bilju  

 

9. Zaključak o potpisivanju 

Sporazuma o sufinanciranju 

projekta  Rekonstrukcija raskrižja 

cesta Ž 4257 i Ž 4042 te prilazne 

nerazvrstane ceste u  Crkvenoj ulici 

u Bilju. 

 

10. Odluka o izradi Odluke o stavljanju 

izvan snage  Detaljnog plana 

uređenja „Središte Bilje“  

 

11. Odluka  o sklapanju  Ugovora o 

obavljanju poslova redovitog 

održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Bilje  za 2014.g. 

 

12. Odluka  o izmjenama i dopunama  

odluke o utvrđivanju prijedloga te 

opozivu  i imenovanju članova 

nadzornog odbora trgovačkog 

društva Komunalno-Bilje d.o.o.( 

Klasa:363-02/05-01/5, Urbroj: 

2100/02-12- 90) 
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13. Odluka o prihvaćanju procjene 

ugroženosti od požara i donošenje 

Plana  zaštite od požara za područje 

Općine Bilje. 

 

14. Odluka o izmjenama i dopunama 

plana zaštite i spašavanja Općine 

Bilje i  Plana civilne zaštite kao 

njegovog sastavnog dijela  

 

15. Odluka o raspoređivanju sredstava 

za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom  vijeću 

Općine Bilje za razdoblje siječanj  - 

prosinac 2014. godine 

 

16. Odluka o isplati dara u povodu  

Uskrsa 2014.g. 

 

17. Odluka o visini naknade za rad na 

provedbi metodologije 

osiguravanja stručne pripreme 

materijala, odlučivanja, 

prezentacije i izvješćivanja 

osobama koje imenuje načelnik 

Općine Bilje 

 

18. Zaključak o davanju ovlaštenja 

VODOVODU-OSIJEK d.o.o. za 

predlaganje donošenja Odluke o 

odvodnji otpadnih voda 

 

19. Odluka  o  povjeravanju poslova 

upravljanja Sustavom odvodnje 

otpadnih voda Južna Baranja ; 

Kanalizacijski kolektor Osijek –

Bilje  i Kanalizacijski  kolektor 

Darda- Bilje 

 

20. Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o uvjetima, načinu i 

postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine 

Bilje 

 

21. Odluka  o  osnivanju i  imenovanju 

komisije za utvrđivanje  nepokretne  

imovine   u vlasništvu Općine Bilje 

 

22. Odluka o pokretanju postupka za  

prodaju  stanova u vlasništvu 

Općine Bilje i  osnivanju i  

imenovanju Povjerenstva za 

pripremu i  provođenje natječaja za  

prodaju stanova u vlasništvu 

Općine Bilje . 

 

23.  I. statutarna odluke o izmjenama i 

dopunama  statuta Općine Bilje 

 

24. Odluka o usvajanju izvješća o radu 

komunalnog redara za 2013.g. i  

Plana i programa rada za 2014.g. 

 

25. Odluka o sufinanciranju nabavke 

opreme za novi sustav obračuna 

cijene usluge Baranjske čistoće 

d.o.o. Beli Manastir 

 

26. Suglasnost na izmjene i dopune 

Odluke o osnivanju Hrvatsko-

mađarskog kulturnog centra Općine 

Bilje  i Statuta Hrvatsko-mađarskog 

kulturnog centra Općine Bilje 

 

27. III. izmjene i dopune odluke o 

izradi izmjena i dopuna prostornog 

plana uređenja Općine Bilje 

 

28. Odluka o 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:  11 /2012) 

 

29. Rješenje o provođenju i  plaćanju 

troškova hitnog  aviotretiranja 

komaraca 

 

30. Odluka  o provođenju otvorenog 

postupka javne nabave s ciljem 

sklapanja okvirnog sporazuma s 

jednim gospodarskim subjektom za 

predmet nabave preventivna i 
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obvezatna preventivna deratizacija i 

dezinsekcija na području Općine 

Bilje za razdoblje od 2014. – 

2015.g. (MV 1/14)  

 

31. Odluka o izmjenama i dopunama 

odluke o izvršenju Proračuna za 

2014.g. 

 

32. Odluka o suglasnosti za pokretanje 

postupka kratkoročnog zaduživanja 

 

33. Odluka  o usvajanju Izvješća 

Nadzornog odbora o obavljenom 

nadzoru poslovanja društva 

Komunalno –Bilje d.o.o. za 2013.g. 

 

34. Odluka  o usvajanju Izvješća 

Uprave društva Komunalno –Bilje 

d.o.o. o  poslovanju društva u  

2013.g. 

 

35. Odluka o utvrđivanju godišnjih 

financijskih izvještaja za 2013. 

godinu    trgovačkog društva 

Komunalno – Bilje d.o.o. 

 

36. Odluka o raspodjeli dobiti za 2013. 

godinu trgovačkog društva   

Komunalno – Bilje d.o.o. 

 

37. Odluka o opozivu i razrješenju 

uprave – direktora trgovačkog 

društva Komunalno- Bilje d.o.o.  

 

38. Odluku o izmjenama i dopunama 

Izjave o osnivanju trgovačkog 

društva Komunalnog-Bilje d.o.o. 

 

39. Odluka o stavljanju izvan snage 

Detaljnog plana uređenja „Središte 

„ Bilje. 

 

40. Odluka o IV. izmjenama i 

dopunama Odluke o izradi Izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Bilje  

 

41. Odluka  o usvajanju Godišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna 

Općine Bilje za 2013.g. 

 

42. Odluka  o usvajanju izvršenja 

programa javnih potreba u 2013.g. 

 

43. Odluka  o usvajanju izvršenja 

programa trošenja sredstava od 

zakupa i prodaje državnog 

poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Bilje za 2013.g. 

 

44. Odluka o raspoređivanju rezultata 

poslovanja Općine Bilje u 2013.g.. 

 

45. Odluka o načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u dječji 

vrtić Grlica  

 

46. Zaključak o davanju suglasnosti 

Dječjem vrtiću  Grlica Bilje na : 

- Plana upisa u vrtić za pedagošku   

godinu 2014/15  i  

- Pravilnik o upisu djece i 

ostvarivanju  prava i obveza 

korisnika usluga  u    Dječjem 

vrtiću Grlica Bilje  

 

47. Odluka o dopunama Odluke o 

uvjetima, načinu i postupku   

gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Općine Bilje 

 

48. Odluka o dopunama Odluke o 

usvajanju Programa poticanja 

razvoja malog gospodarstva Općine 

Bilje  

 

49. Odluka o raspisivanju 

NATJEČAJA za prodaju 

građevinskog zemljišta u Poslovnoj 

zoni „Sjever“  Općine Bilje 

 

50. NATJEČAJ za prodaju 

građevinskog zemljišta u Poslovnoj 

zoni „Sjever“  Općine Bilje 
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51. Odluka o trošenju  sredstva iz  

PROGRAMA  trošenja  sredstava 

od zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države na području 

Općine Bilje za 2014.g. 

 

 

POPIS AKATA KOJE JE TEMELJEM 

ZAKONSKIH OVLASTI DONIO 

NAČELNIK U IZVJEŠTAJNOM 

RAZDOBLJU SIJEČAN – LIPANJ  

2014.g. 

 

1. PLAN prijma u službu za 2014. godinu 

2. PROGRAM mjera zaštite pučanstva od 

zaraznih bolesti – dezinfekcija, 

dezinsekcija i deratizacija – na 

području Općine Bilje za 2014. godinu 

3. ODLUKA o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o zakupu javnih površina  

4. PLAN nabave  Općine Bilje za 2014. 

godinu 

5. ODLUKA o osnivanju Stručnog 

povjerenstva za rad na izmjenama i 

dopunama Plana zaštite i spašavanja  

Općine Bilje 

6. ODLUKU o osnivanju Vijeća za 

prevenciju Općine Bilje 

7. ISPRAVAK odluke o plaći i drugim 

pravima  općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika iz 

radnih odnosa  

8. PLAN stručne izobrazbe i usavršavanja 

službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Bilje za 2014. 

godinu 

9. PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja 

zaštite od požara na području Općine 

Bilje za 2014. godine 

10. P L A N motrenja, čuvanja i ophodnje 

otvorenog prostora i građevina za koje 

prijeti povećana opasnost nastanka i 

širenja požara 

11. ZAKLJUČAK -  Plan operativne 

provedbe Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku 

Hrvatske na području Općine Bilje u 

2014. godini 

12. ODLUKA o razrješenju i  imenovanju 

člana Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića 

„Grlica“ Bilje 

13. PRAVILNIK za provedbu programa 

Poticanje korištenja obnovljivih izvora 

energije u obiteljskim kućama 

14. ODLUKA  o raspisivanju javnog 

natječaja za prikupljanje ponuda 

fizičkih osoba za subvencioniranje 

projekata „Poticanje korištenja 

obnovljivih izvora energije u 

kućanstvima na području općine Bilje“ 

15. PRAVILNIK za provedbu Programa 

povećanja energetske učinkovitosti 

obiteljskih kuća 

16. ODLUKU o raspisivanju javnog 

natječaja za prikupljanje ponuda 

fizičkih osoba za subvencioniranje 

projekata „Energetska učinkovitost 

obiteljskih kuća u Općini Bilje. 
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56. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ broj   05/13,3/14 

) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 

12. sjednici održanoj dana 16. listopada 

2014. godine donosi slijedeću 

 

ODLUKU  

O USVAJANJU  POLUGODIŠNJEG 

IZVJEŠTAJA 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE BILJE ZA PERIOD 01.01.2014. 

DO 30.06.2014. GODINE 

  

Članak 1. 

Usvaja  se Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna Općine Bilje za period 

01.01.2014. do 30.06.2014. godine. 

         

    Članak 2. 

Ova Odluka  objavit će se u  „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

Klasa:   400-08/13-01/1 

Urbroj:   2100/02-01-14-19 

Bilje, 16.listopada 2014.g.     

 

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 

 

  Temeljem članka 51. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj 

05/13 i 03/14) , članka 109. Zakona o 

proračunu („Narodne novine 87/08“) i 

Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 

izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne 

novine“ 24/13) načelnik Općine Bilje 

podnosi: 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O 

IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE BILJE  

ZA PERIOD 01.01.2014.-30.06.2014. 

GODINE 

 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna Općine Bilje za period 

01.01.2014.-30.06.2014. godine izvještava 

o: 

- planiranim i ostvarenim 

polugodišnjim prihodima i 

rashodima, primicima i izdacima 

iskazanim prema proračunskim 

klasifikacijama 

- ostvarivanju postavljenih planova 

- uspješnosti ispunjavanja ciljeva 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna Općine Bilje za period 

01.01.2014 do 30.06.2014. godine 

sastoji se od: 

1. Obrazloženje ostvarenja 

prihoda i primitaka, rashoda i 

izdataka 

2. Izvještaj o zaduženje na 

domaćem i stranom tržištu 

3. Izvještaj o korištenju 

proračunske zalihe 

4. Izvještaj o danim jamstvima i 

izdacima po jamstvima 

5. Izvršenje Opći dio Proračuna 

Općine Bilje 01.01.-30.06.2014. 

na razini odjeljka ekonomske 

kvalifikacije 

6. Izvršenje posebni dio Proračuna 

Općine Bilje 01.01.-30.06.2014. 

godine prema programskoj, 

organizacijskoj i ekonomskoj 

kvalifikaciji 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna Općine Bilje za period 

01.01.2014. – 30.06.2014. godine podnosi 

se Općinskom Vijeću Općine Bilje na 

usvajanje. 

                 Načelnik 

   Željko Cickaj,iur. 

 

********************************** 
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BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE BILJE 

ZA PERIOD 01.01.2014.-30.06.2014. 

GODINE 

 

1) Obrazloženje ostvarenja prihoda 

i primitaka, rashoda i izdataka 

 

PRIHODI   

 

Prihodi   Općine Bilje za 2014. godinu   

planirani su u iznosu od 23.984.440,00 kn, 

a u periodu 01.01.2013.-30.06.2014. 

godine ostvareni su u iznosu 10.474.083,88 

kn što čini 43,67% planiranih prihoda za 

2014. godinu.  Ostvareni prihodi bez 

prenesenog viška iz ranijih godina iznosi 

7.986.419,28 kn . 

 

Strukturu ostvarenih prihoda poslovanja za 

period 01.01.-30.06.2014. godine čine ( 

usporedba sa ostvarenjem 01.01.-

30.06.2013. godine): 

 

 

 

Vrsta 

prihoda 

01.01.-

30.06.2013. 

01.01.-

30.06.2014. 

Prihodi od 

poreza 

4.151.011,53 4.354.654,15 

Pomoći 

unutar 

općeg 

proračuna 

1.118.623,52 2.687.073,29 

Prihodi od 

imovine 

379.636,58 216.801,86 

Prihodi od 

administrati

vnih 

pristojbi 

827.144,59 554.827,01 

Prihodi od 

usluga i 

donacija 

20.094,67 117.671,00 

Prihodi od 

prodaje 

nefinancijs

ke imovine 

49.244,99 55.391,97 

Samo 

tekuća 

godina 

2013/2014 

bez 

preneseno

g viška iz 

ranijih 

godina 

6.545.755,88 7.986.419,28 

Višak 

prihoda iz 

ranijih 

godina 

7.251.377,00 2.487.664,60 

   

 

 

 

1. Prihodi od poreza odnose se na 

porez i prirez na dohodak, porez na 

promet nekretnina, porez na 

potrošnju i porez na tvrtku. Prihod 

od poreza i prireza na dohodak kao 

jedan od najznačajnijih prihoda u 

općinskom proračunu izvršen je 

47% od godišnjeg plana.             

 

2. Pomoći unutar općeg proračuna 

planirani su u iznosu od 

5.286.440,00 kn, u šestomjesečnom 

razdoblju uplaćeno je 2.687.073,29 

kn, što čini 51% planiranih 

sredstava. Uplaćena sredstva se 

odnose na tekuće pomoći iz 

državnog proračuna na ime poreza 

na dobit koji su poduzetnici sa 

područja Općine Bilje uplatili u 

državni proračun, a država ih kroz 

sredstva tekućih pomoći vraća 

jedinicama lokalne uprave na 

područjima od posebne države 

skrbi u iznosu od 795.320,19.  

Kapitalne pomoći iz Državnog 

proračuna iznose1.891.753,10, a 

odnose se na sredstva dobivena za 

sanaciju deponije u Bilju. 

  

3. Prihodi od imovine odnose se na 

prihode od kamata na sredstva na 

žiro-računu,      prihode od zateznih 
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kamata, prihode od zakupa 

poslovnog prostora, zakupa javnih 

površina, zakupa ljetnih vrtova, 

prihode od stanarina općinskih 

stanova, prihoda od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta te 

prihode od spomeničke rente.   

 

4. Prihodi od administrativnih 

pristojbi odnose se na prihode 

općinskih upravnih pristojbi, 

prihodi od prenamjene 

poljoprivrednog zemljišta, naknade 

za priključak na vodovodnu mrežu, 

prihode od komunalnog doprinosa, 

komunalne naknade, šumskog 

doprinosa te ostalih nespomenutih 

prihoda. Navedeni prihodi 

naplaćeni su 42% planiranog 

godišnjeg iznosa. Komunalna 

naknada naplaćuje se kvartalno, 

slijedeća valuta je 15.07. pa se od 

toga datuma očekuje i značajnija 

uplata navedene naknade i 

povećanje postotka naplate. Za 

kašnjenja u plaćanju šalju se 

opomene, a nakon toga za neplatiše 

pokreću se i ovrhe na primanjima. 

 

5. Prihodi od usluga i donacija odnose 

se na naplaćene vlastite prihode od 

strane Hrvatskih voda za uslugu 

vođenja evidencije i naplate slivno-

vodne naknade. Na poziciji ostalih 

prihoda planirane su i tekuće 

donacije od trgovačkih društava za 

manifestacije na području Općine 

Bilje te donacija Belja dd za 

izgradnju dječjeg vrtića. U periodu 

01.01.-30.06.2014. Belje je uplatilo 

100.000,00 kn na ime donacije za 

izgradnju dječjeg vrtića u Bilju. Do 

dana podnošenja ovog izvješća, a 

nakon 30.06.2014. Belje je uplatilo 

i preostalih 400.000,00 kn.  

 

 

6. Prihodi od prodaje poljoprivrednog 

zemljišta uplaćeni su u iznosu od 

53.191,97 kn, a prihodi od 

kupovine stanova u društvenom 

vlasništvu 2.200,00 kn. Značajnija 

uplata prihoda od prodaje 

poljoprivrednog zemljišta očekuju 

se u drugoj polovici godine kada je 

i valuta za uplatu. 

 

Planirani prihodi od prodaje poslovne zone   

nisu ostvareni u ovom periodu. 

 

RASHODI   

 

Rashodi  Općine Bilje za razdoblje 

01.01.2014.-30.06.2014. godine ostvareni 

su u iznosu od 8.567.613,67 kn što čini 

36% planiranih  rashoda za 2014. godinu.   

Strukturu ostvarenih rashoda za period 

01.01.2014.-30.06.2014. godine ( 

usporedba sa ostvarenjem 01.01.-

30.06.2013. godine) čine: 

 

 

VRSTA 

RASHODA 

01.01.-

30.06.2013. 

01.01.-

30.06.2014. 

Rashodi za 

zaposlene 

1.721.931,38 1.494.976,46 

Materijalni 

rashodi 

3.118.676,20 1.930.445,53 

Financijski 

rashodi 

10.606,53 8.182,69 

Subvencije 155.617,50 244.596,18 

Pomoći 

unutar 

općeg 

proračuna 

- 20.533,33 

Naknade 

građanima i 

kućanstvima 

508.346,54 404.891,09 

Ostali 

rashodi 

1.160.060,73 827.048,79 

Rashodi za 

nabavu 

dugotrajne 

imovine 

1.466.656,90 3.636.939,60 

   

 8.141.895,78 8.567.613,67 
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1. Rashodi za zaposlene odnose se na 

plaće djelatnika Jedinstvenog 

upravnog odjela, Dječjeg vrtića 

Grlica u Bilju. 

 

2. Materijalni rashodi odnose se na 

službena putovanja, naknade za 

prijevoz na posao i s posla, nabavu 

uredskog materijala, potrošnju 

energije, materijal za tekuće i 

investicijsko održavanje, sitan 

inventar, usluge telefona i telefaxa, 

usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja, usluge promidžbe i 

informiranja, komunalne usluge, 

zakupnine i najamnine, 

veterinarske usluge, računalne 

usluge, odvjetničke usluge, ostale 

nespomenute usluge. Na stavci 

materijalni rashodi vode se i 

troškovi ulaganja u sanaciju 

deponije u Bilju gdje je u ovom 

periodu uloženo 292.514,50 kn. 

 

3. Financijski rashodi odnose se na 

troškove usluga platnog prometa. 

 

4. Subvencije se odnose na 

subvencionirane kamate 

poduzetnicima i poljoprivrednicima 

u sklopu programa Poduzetnik 2 i 

subvencije Komunalnom Bilje 

d.o.o. za odvoz fekala   

 

5. Naknade građanima i kućanstvima 

odnose se na subvencije troškova 

stanovanja, prigodne jednokratne 

pomoći građanima i kućanstvima, 

stipendije i pomoći za opremu 

novorođenčadi sa područja Općine 

Bilje. Do 30.06.2014. isplaćeno je 

pomoći za opremu 50  

novorođenčadi po 1.000,00 kn za 

svako dijete. Sa ove stavke 

financira se i prijevoz studenata te 

stipendije učenicima i studentima. 

Na stavci naknade građanima i 

kućanstvima izvršen je i otpis 

potraživanja za komunalnu 

naknadu u iznosu od 193.152,17 kn 

 

6. Ostali rashodi odnose se na 

donacije humanitarnim udrugama, 

vjerskim zajednicama, udrugama 

građana, športskim udrugama, 

kulturnim udrugama, DVD-ovima 

sa područja Općine Bilje. 

 

7. Rashodi za nabavu kapitalne 

imovine odnose se na troškove 

ulaganja u projekte Općine Bilje. 

Ulaganja su izvršena na projektima: 

 

- ulaganja u opremu 16.531,75 

 

- prostorno planska dokumentacija 

  43.750,00 

- izgradnja dječjeg vrtića u Bilju

         3.536.266,35 

 

- sustav grijanja u domovima 

kulture  30.954,00 

 

- poduzetnička zona Bilje 

     9.437,50 

  

  
OSTVARENI PRIHODI 01.01.-30.06.2014.

     7.986.419,28 KN 

 

OSTVARENI RASHODI 01.01.-30.06.2014.

     8.567.613,67 KN 

 

MANJAK 01.01.-30.06.2014.  

        581.194,39 KN 

 

VIŠAK PRENEŠEN IZ 2013.  

                   2.487.664,60 KN 

 

UKUPNO VIŠAK NA DAN 30.06.2014.

                   1.906.470,21 KN 

 

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA  NA 

DAN 30.06.2014.                     

3.608.550,65 KN 

 

2) Izvještaj o zaduženje na domaćem i 

stranom tržištu 
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U periodu 01.01.-30.06.2014. godine kao i 

ranijih perioda Općina Bilje se nije 

zaduživala na domaćem i stranom tržištu. 

 

 

3) Izvještaj o korištenju 

proračunske zalihe 

 

Proračunska zaliha planirana je na stavci 

381- ostale tekuće donacije u novcu u 

iznosu od 50.000,00 kn. Do 30.06.2014. 

godine utrošeno je 43.152,17 za dio otpisa 

potraživanja za komunalnu naknadu. 

 

 

4) Izvještaj o danim jamstvima i 

izdacima po jamstvima 

 

 

U periodu 01.01.-30.06.2014. godine 

Općina Bilje nije davala jamstva niti je 

imala izdataka po jamstvima.  

Jamstvo trgovačkom društvu Komunalno-

Bilje za kupovinu rovo kopača je dano još 

2004. godine sa počekom otplate od 2 

godine. Kredit se plaća kvartalno prema 

ispostavljenim računima od strane 

HABOR-a. Rata kredita iznosi 2.277,16 

EUR-a u kunskoj protuvrijednosti. Sve rate 

su uredno plaćene od strane trgovačkog 

društva. Jamstvo je dano na iznos od 

500.000,00 kn Sa 31.12.2013. godine 

otplaćeno je glavnice 274.631,03 kn, a  

nedospjelo glavnice za otplatu je 

225.368,98 kn. 

 

 

5) Izvršenje Opći dio Proračuna 

Općine Bilje 01.01.-30.06.2014. 

na razini odjeljka ekonomske 

kvalifikacije 

6) Prilog tabela Posebni dio 

proračuna, ostvarenje za razdoblje 

01.01.2014.-30.06.2014. 

                                                         

7) Izvršenje posebni dio Proračuna 

Općine Bilje 01.01.-30.06.2013. 

godine prema programskoj, 

organizacijskoj i ekonomskoj 

kvalifikaciji 

 

 

Prilog tabela Posebni dio proračuna, 

ostvarenje za razdoblje 01.01.2014.-

30.06.2014. 

 

 

Klasa: 400-08/13-01/1 

Urbroj: 2100/02-14-16 

Bilje, 31.07.2014.g. 

 

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

 

. 
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57. 

Na temelju  članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 5/13. i 3/14), Općinsko vijeće 

Općine Bilje  na svojoj 12.sjednici od  16. 

listopada 2014.godine donijelo je 

 

ODLUKU   

o provođenju otvorenog postupka javne 

nabave komunalne opreme (MV --/2014) i 

potpisivanju Ugovora o sufinanciranju 

nabave komunalne opreme sa Fondom za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  
 

I. 

Općina Bilje provest će otvoreni postupak 

javne nabave za nabavu komunalne 

opreme.  

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

910.031,04 kn + PDV.  Izvor planiranih 

sredstava osigurati će se izmjenama i 

dopunama Proračuna Općine Bilje za 

2014. godinu. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede propisani 

postupak javne nabave sukladno Zakonu o 

javnoj nabavi («Narodne Novine» broj 

90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), sklopi 

ugovor o javnoj nabavi roba i izvrši isplate 

sukladno potpisanom ugovoru. 

 

II. 

Općina Bilje će po provedenom postupku 

javne nabave s Fondom za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost sklopit Ugovor o  

sufinanciranju nabavke komunalne opreme 

u iznosu od 80% procijenjene vrijednosti 

investicije, a najviše do 910.031,05 kuna.  

 

Zadužuje se načelnik Općine Bilje da 

potpiše Ugovor i primi uplate sukladno 

potpisanom ugovoru. 

 

III. 
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 402-07/14-01/6 

URBROJ: 2100/02-02-14-2 

Bilje, 16. listopada 2014. godine 

  

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 

58. 

 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj: 5/13 i 3/14), Općinsko vijeće 

Općine Bilje na svojoj 12.sjednici održanoj 

dana 16.listopada  2014. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o provođenju pregovaračkog postupka 

javne nabave bez prethodne objave za 

nabavu dodatnih usluga na izradi Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Bilje  

 

I. 

Općina Bilje provest će pregovarački  

postupak javne nabave bez prethodne 

objave za nabavu dodatnih usluga na Izradi 

izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Bilje. 

 

II. 

Procijenjena vrijednost nabave iz 

prethodne točke iznosi  28.750,00 kn + 

PDV.  

Izvor planiranih sredstava osigurava se 

izmjenama i dopunama Proračuna Općine 

Bilje za 2014. godinu sa projekcijama za 

2015.g i 2016.g. na stavci 42637 – 

Prostorno planska dokumentacija u iznosu 

od  36.000,00 kuna.  

 

Evidencijski broj nabave je E-MV 01/14. 

Kriterijem odabira utvrđuje se najniža 

cijena. 

III. 

Pregovarački postupak javne nabave bez 

prethodne objave za nabavu dodatnih 
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usluga na izradi Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Bilje 

provest će ovlašteni predstavnici 

naručitelja, koje će imenovati načelnik 

internom odlukom, sukladno odredbama 

Zakona o javnoj nabavi,. 

 

IV. 

Ovlašćuje je  se općinski načelnik da po 

provedenom postupku iz točke I. ove 

odluke sklopi ugovor s najpovoljnijim 

ponuditeljem i izvrši plaćanja po istom. 

 

V. 

Ova odluka biti će objavljena u Službenom 

glasniku Općine Bilje. 

 

KLASA:350-07/10-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-14-31 

Bilje, 16. listopada  2014.g.         

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 

59. 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj: 5/13.i 3/14) Općinsko vijeće 

Općine Bilje na svojoj 12. sjednici 

održanoj dana 16. listopada 2014. godine 

donosi slijedeću 

 

ODLUKU 

o broju korisnika i visini stipendija 

učenicima srednjih škola 

za školsku 2014/2015.godinu 
 

I. 

Utvrđuje se točan broj korisnika i visina 

stipendija za školsku 2013/2014.godinu 

kako slijedi: 

15 učeničkih stipendija u iznosu od 400,00 

kuna. 

 

Klasa:604-01/13-01/1 

Ur.br.:2100/02-01-14- 

U Bilju, 16. listopada.2014.g. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 

60. 

Na temelju članka 19. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 

60/01, 106/03, 1295, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni 

tekst) i članka 34. Statuta Općine Bilje 

(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 

5/13.i 3/14), Općinsko vijeće Općine Bilje 

na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. 

listopada 2014. godine donijelo je 

 

PRAVILNIK  

o dodjeli stipendija studentima 

s područja Općine Bilje   

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom se utvrđuju opći uvjeti, 

postupak i kriteriji za dodjelu stipendija / 

potpora studentima preddiplomskog, 

diplomskog i stručnog studija, te s njima 

izjednačenim studijima s područja Općine 

Bilje. 

Članak 2. 

Pravo na stipendiju 1.godine studija 

ostvaruju svi redoviti studenti  Općine 

Bilje koji se prvi put upisuju na fakultet u 

iznosu od 400,00 kuna. 

 

Članak 3. 

Redoviti student druge, treće, četvrte, pete 

i viših godine studija Općine Bilje koji do   

01.studenog tekuće godine podnese Općini 

Bilje dokaz o svim položenim  ispitima iz 

prethodne godine studija (potvrda s 

fakulteta, rješenje prvostupnika, kopija 

indeksa), ostvaruje pravo na stipendiju 

Općine Bilje za narednu godinu. 
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Članak 4. 

Za dodjelu stipendije/potpore, uz dokaz o 

položenim ispitima iz prethodne godine, 

potrebno je dokazati da je student žitelj 

Općine Bilje (dokaz: potvrda o 

prebivalištu). 

Članak 5. 

 Studenti koji ne polože sve ispite iz 

prethodne godine studija do početka nove 

godine studija (do 01.studenog tekuće 

godine, uključujući dekanski rok) bez 

obzira na socijalni status, studenti kojima 

je prethodna godina ponavljačka i studenti 

koji ostvare pravo na bilo koju drugu 

stipendiju po bilo kojoj osnovi,  ne 

ostvaruju pravo na stipendiju Općine Bilje. 

Članak 6. 

Studentima Općine Bilje koji su ostvarili 

pravo na stipendiju po ovom Pravilniku, 

isplatit će se mjesečni iznos stipendije 

najkasnije do 20 u mjesecu za prethodni 

mjesec, 10 mjeseci godišnje i to za mjesec 

listopad, studeni, prosinac, siječanj, 

veljaču, ožujak, travanj, svibanj, lipanj i 

srpanj u akademskoj godini. 

  

Članak 7. 

Stipendije studentima druge i viših godina 

studija koji ispunjavaju kriterije iz ovog 

Pravilnika isplaćivat će se za kalendarsku 

2014/2015 godinu stipendija u iznosu od 

800,00 kuna mjesečno. 

   

Članak 8. 

Za točnost, istisnutost i vjerodostojnost 

dokumentacije dostavljene za ostvarenje 

prava na stipendiju, svaki student odgovara 

materijalno i kazneno, a u slučaju bilo 

kakve netočnosti, neistinitosti, 

nevjerodostojnosti i prijevare, stipendija se 

ukida i pokreće se postupak za povrat 

isplaćenih sredstava. 

 

Članak 9. 

Načelnik općine Bilje može dodijeliti 2 

stipendije studentima koji ne ispunjavaju 

kriterije ovog Pravilnika, a koji pohađaju 

studij deficitarnih zanimanja ili u drugim 

opravdanim slučajevima prema njegovoj 

procjeni. 

Članak 10. 

Izvanrednim studentima koji ispunjavaju 

kriterije iz ovog Pravilnika određene za 

redovne studente, načelnik Općine Bilje 

može jednom godišnje dodijeliti ciljanu 

financijsku potporu za podmirenje 

troškova studiranja najviše u visini od 60 

% od cijene školarine ako pohađaju studij 

deficitarnih zanimanja ili u drugim 

opravdanim slučajevima prema njegovoj 

procjeni. 

Članak 11. 

Natječaj provodi i rezultate utvrđuje 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine 

Bilje (u daljnjem tekstu; Povjerenstvo). 

Povjerenstvo imenuje Načelnik Općine 

Bilje i njemu je odgovorno za svoj rad. 

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, 

zamjenika predsjednika i tri člana. 

Povjerenstvo se imenuje do isteka mandata 

sadašnjeg Načelnika Općine Bilje. 

Povjerenstvo može biti razriješeno i prije 

isteka roka na koji je imenovano u slučaju 

utvrđenih nepravilnosti u radu, te 

nepoštivanja odredbi ovog pravilnika. 

Povjerenstvo radi na sjednicama. 

Sjednice povjerenstva saziva i predsjedava 

im predsjednik, a u slučaju njegove 

odsutnosti ili spriječenosti zamjenik 

predsjednika. 

Sjednica povjerenstva može se održati ako 

je nazočna većina članova Povjerenstva. 

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.  

 

Članak 12. 

U slučaju  bilo kakvog spora na rješenje 

upućenog zahtjeva za stipendiju studenti se 

mogu žaliti ili uputiti prigovor načelniku 

općine Bilje i to u roku od 5 dana nakon 

objave rezultata natječaja, a načelnik 

općine će o roku od 10 dana od prijema 

prigovora ili žalbe donijeti konačnu odluku 

po podešenom prigovoru ili žalbi. 

                                                      

Članak 13. 
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Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenom glasniku“ 

Općine Bilje. 

 

Članak 14. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika 

prestaje važiti Pravilnik za dodjeli 

stipendija redovnim studentima s područja 

Općine Bilje studentima („Službeni 

glasnik“ Općine Bilje 06/13). 

 

KLASA:   602-04/13-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-14-4 

Bilje, 16. listopada 2014.g. 

 

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 

61. 

Na temelju članka 19. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 

60/01, 106/03, 1295, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni 

tekst) i članka 34. Statuta Općine Bilje 

(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 

5/13.i 3/14), Općinsko vijeće Općine Bilje 

na svojoj 12. sjednici održanoj dana 

16.listopada 2014. godine donijelo je 

 

PRAVILNIK  

o dodjeli stipendija Općine Bilje 

darovitim učenicima srednjih škola 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se 

uvjeti, postupak i kriteriji dodjele 

stipendije Općine Bilje srednjoškolskim 

učenicima, 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 Općinsko vijeće Općine Bilje, 

ovisno o mogućnostima općinskog 

proračuna. 

 Općinsko vijeće pri tome će 

odrediti i točan broj stipendija za učenike. 

 U slučaju da se na raspisani natječaj 

za dodjelu stipendija učenicima Općine 

Bilje javi veći broj kandidata, koji 

zadovoljavaju uvjete Pravilnika, Općinsko 

vijeće može donijeti Odluku o odobravanju 

dodatnog broja stipendija, uz prethodnu 

izmjenu proračuna.  

 

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:                          

 da su učenici drugog,trećeg 

i četvrtog razreda srednje 

škole 

 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 su ostvarili najmanje vrlo 

dobar uspjeh 

 da nisu ponavljali godinu 

 

III. NATJEČAJ ZA DODJELU 

STIPENDIJE 

 

Članak 5. 

 Stipendije se dodjeljuju na temelju 

prethodnog provedenog natječaja. 



266                                               «Službeni glasnik»      ________________               Broj 8 

 

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

Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 

 Natječaj raspisuje Načelnik Općine 

Bilje a objavljuje ga putem dnevnog tiska, 

na oglasnoj ploči Općine Bilje i web 

stranici 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 učeničkih stipendija: 

 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

(domovnica), 

 potvrda o redovnom upisanom 

razredu srednje škole, 

 preslika osobne iskaznice ili 

potvrda o prebivalištu, 

 kopija svjedodžbe za prethodni 

razred, 

 izjava dana 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 

županijske, državne i međudržavne 

razine iz prethodne godine, 

 potvrda da kandidat pohađa i neku 

drugu školu, 

 potvrda, rješenje da kandidat ima 

utvrđenu invalidnost, 

 potvrda da je roditelj kandidata 

poginulu hrvatski branitelj ili 

stopostotni invalid Domovinskog 

rata, 

 potvrda da je roditelj kandidata 

hrvatski branitelj ili invalida 

Domovinskog rata, 

5. popis dokumentacije koja se prilaže uz 

zahtjev 

6. rok za objavljivanje rezultata natječaja 

7. prava i obveze stipendista 

8  visina iznosa stipendija 

9. broj stipendija koje će se dodijeliti za tu 

školsku godinu. 

 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 Načelnik 

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 općinskog načelnika Općine Bilje. 

 Povjerenstvo može biti razriješeno i 

prije isteka roka na koji je imenovano u 

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. 
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Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za 

dodjelu stipendije Općine Bilje jesu: 

 

            --- uvjeti iz članka 4. Ovog 

Pravilnika 

            --- uspjeh iz prethodne godine 

obrazovanja 

            --- uspjeh na natjecanjima iz 

nastavnih predmeta 

 

V.  NAČIN BODOVANJA 

  

Članak 13. 

1. Uspjeh iz prethodne godine obrazovanja 

  

a) za vrlo dobar uspjeh: 

prosjek ocjena (od 3,50 do 4,49) 

pomnožen sa 20 bodova 

(npr. 3,70 x 20 = 74 boda; 4,30 

x 20 = 86 bodova) 

b) za odličan uspjeh: 

prosjek ocjena (od 4,50 do 5,00) 

pomnožen sa 22 boda 

        (npr. 4,65 x 22 boda =  102,3 

boda;  5,00 x 22 = 110 bodova)  

 

2. uspjeh na natjecanjima iz  nastavnih 

predmeta  

 

 b) županijsko natjecanje  

o prvo mjesto 15 bodova 

o drugo mjesto 10 bodova 

o treće mjesto   5 bodova 

 

 c) državno natjecanje 

o prvo mjesto 30 bodova 

o drugo mjesto 20 bodova 

o treće mjesto 15 bodova 

 

 d) međudržavno natjecanje 
o prvo mjesto 45 bodova 

o drugo mjesto 35 bodova 

o treće mjesto 20 bodova 

 

3.posebni kriteriji 

             a)  ako kandidat ima utvrđenu 

invalidnost ………………….5 bodova 

             b) ako kandidat pohađa i neku 

drugu školu (glazbenu i sl.)……5 bodova 

 Ako je kandidat prešao više 

stupnjeva natjecanja boduje se samo jedan 

stupanj natjecanja, onaj s najviše osvojenih 

bodova. 

Članak 14. 

 Ukoliko na listama  dvoje ili više 

učenika  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. 

 

Članak 15. 

 Nakon isteka roka za podnošenje 

zahtjeva Povjerenstvo utvrđuje liste 

kandidata koji ispunjava uvjete za dodjelu 

stipendije. 

Članak 16. 

 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 17. 

 U roku od 8 dana od dana objave 

liste nezadovoljni kandidat može podnijeti 

pisani prigovor na listu Načelniku. 

 Načelnik je dužan donijeti odluku o 

prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka 

roka za prigovor. 

 Odluka Načelnika je konačna. 

 

VI. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 
 

Članak 18. 

 Na temelju konačne liste kandidata 

i utvrđenog broja stipendija Načelnik 

donosi odluku o dodjeli stipendija Općine 

Bilje za tekuću godinu. 

 Iznimno, Načelnik može dodijeliti 

do dvije stipendije određene na način 

opisan u članku 2. ovog Pravilnika bez 

obzira na utvrđenu listu kandidata, učeniku  

koji je ostvario vrhunske rezultate na 

natjecanjima ili u drugim opravdanim 

slučajevima prema njegovoj procjeni. 
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Članak 19. 

 Načelnik 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 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 20. 

 Stipendije se dodjeljuju na početku, 

mogu se dodijeliti i tijekom školske 

godine, a najkasnije do početka II. 

polugodišta školske godine. 

 Stipendije se ne isplaćuju za mjesec 

srpanj i kolovoz. 

 

Članak 21. 

 Ukoliko učenik  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: 

 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 22. 

 Ovaj Pravilnik objavit će se u 

Službenom glasniku Općine Bilje a stupa 

na snagu osmog dana od dana objave. 

 

Članak 23. 

Stupanjem na snagu ovog 

Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o 

dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima 

srednjih škola („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje 05/13). 

 

KLASA:   602-01/13-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-14-3 

Bilju, 16. listopada 2014.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

62. a) 

 

Na temelju članka 31.  Statuta 

Općine Bilje (Službeni glasnik Općine 

Bilje broj 5/9. i 3/14) Općinsko vijeće 

Općine Bilje na 12. sjednici održanoj dana 

16. listopada 2014.g godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu za imenovanje sudaca 

porotnika  za mladež Županijskog  suda u 

Osijeku 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Bilje, kao 

ovlašteni predlagatelj sudaca porotnika 

sukladno članku 41.stavak 2.  Zakona o 

sudovima za mladež (Narodne novine, 

broj:84/11.,143/12. i 148/13.) predlaže 

Skupštini Osječko-baranjske županije da 
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za suce porotnike za mladež Županijskog  

suda u Osijeku  imenuje : 

 

BORISA  ŽUPANA  iz  BILJA  i 

MARINELU GERNHARD iz BILJA 

 

Članak 2. 

Radi valjanog utvrđivanja činjenica o 

ispunjavanju zakonskih uvjeta za 

imenovanje dužnosti sudca porotnika , uz 

ovaj Zaključak  dostavlja se za svakog 

predloženog kandidata preslika osobne 

iskaznice, odnosno vlastoručno potpisana 

izjava o prihvaćanju kandidature s 

potrebnim podacima o ispunjavanju 

zakonskih uvjeta za imenovanje na 

predloženu porotničku dužnost. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak i prilozi pobliže navedeni u 

članku 2. ovog Zaključka dostavit će se 

Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine 

Osječko-baranjske županije na daljnji 

postupak. 

 

KLASA:711-02/14-01/1 

URBROJ:2100/02-02-14-7 

Bilje, 16. listopada 2014.godine  

 

    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 

62.b) 

 

Na temelju članka 31.  Statuta Općine Bilje 

(Službeni glasnik Općine Bilje broj 5/9. i 

3/14) Općinsko vijeće Općine Bilje na 12. 

sjednici održanoj dana 16. listopada 2014.g 

godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu za imenovanje sudaca 

porotnika  za mladež Općinskog suda u 

Osijeku 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Bilje, kao 

ovlašteni predlagatelj sudaca porotnika 

sukladno članku 41.stavak 2.  Zakona o 

sudovima za mladež (Narodne novine, 

broj:84/11.,143/12. i 148/13.) predlaže 

Skupštini Osječko-baranjske županije da 

za suca porotnika za mladež Općinskog 

suda u Osijeku  imenuje  

 

EMILIJU JUKIĆ iz BILJA  

 

 

Članak 2. 

Radi valjanog utvrđivanja činjenica o 

ispunjavanju zakonskih uvjeta za 

imenovanje dužnosti sudca porotnika , uz 

ovaj Zaključak  dostavlja se za svakog 

predloženog kandidata preslika osobne 

iskaznice, odnosno vlastoručno potpisana 

izjava o prihvaćanju kandidature s 

potrebnim podacima o ispunjavanju 

zakonskih uvjeta za imenovanje na 

predloženu porotničku dužnost. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak i prilozi pobliže navedeni u 

članku 2. ovog Zaključka dostavit će se 

Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine 

Osječko-baranjske županije na daljnji 

postupak. 

 

KLASA:711-02/14-01/1 

URBROJ:2100/02-01-14-8 

Bilje, 16.listopada .2014.godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

62. c) 

 

Na temelju članka 31.  Statuta 

Općine Bilje (Službeni glasnik Općine 

Bilje broj 5/9. i 3/14) Općinsko vijeće 

Općine Bilje na 12. sjednici održanoj dana 

16. listopada 2014.g godine donijelo je 

 

 



270                                               «Službeni glasnik»      ________________               Broj 8 

 

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

Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu za imenovanje sudaca 

porotnika općinskog suda u Osijeku 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Bilje, kao 

ovlašteni predlagatelj sudaca porotnika 

sukladno članku 117. Zakona o sudovima  

predlaže Skupštini Osječko-baranjske 

županije da za suce porotnike Općinskog 

suda u Osijeku  imenuje  

 

1.SLAVICU PURGAR  iz BILJA  i 

2.ŽELJKA KOLARIĆA iz BILJA 

 

Članak 2. 

Radi valjanog utvrđivanja činjenica 

o ispunjavanju zakonskih uvjeta za 

imenovanje dužnosti sudca porotnika , uz 

ovaj Zaključak  dostavlja se za svakog 

predloženog kandidata preslika osobne 

iskaznice, odnosno vlastoručno potpisana 

izjava o prihvaćanju kandidature s 

potrebnim podacima o ispunjavanju 

zakonskih uvjeta za imenovanje na 

predloženu porotničku dužnost. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak i prilozi pobliže navedeni u 

članku 2. ovog Zaključka dostavit će se 

Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine 

Osječko-baranjske županije na daljnji 

postupak. 

 

KLASA:711-02/14-01/1 

URBROJ:2100/02-01-14-9 

Bilje, 16.listopada .2014.godine  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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

 

 

 

 

 

63. 
 

 Na temelju članka 9. stavka 3. 

Zakona o zaštiti i spašavanju(„Narodne 

novine“, broj: 174/04., 79/07., 38/09. i 

127/10.), članaka 4., 5., 6. i 10. Pravilnika 

o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja („Narodne 

novine“, broj: 40/08. i 44/08.), te sukladno 

članku 34. Statuta Općine Bilje („Službeni 

glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/13. i 

03/14.), a na prijedlog načelnika Općine 

Bilje dana 16.listopada 2014. god. na 

svojoj 12. sjednici Općinsko vijeće Općine 

Bilje donosi: 
 

ODLUKU 

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU 

ČLANOVA 

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

OPĆINE BILJE 
 

Članak 1. 

 

Odluku o imenovanju članova Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Bilje, mijenja se na način 

da se riječi   pod rednim brojem 

  

3. VINKO LOZIĆ, Komunalno-Bilje d.o.o., 

član,  

 

zamjenjuje se sa: 

 

GORAN RANOGAJEC, Komunalno-Bilje 

d.o.o., član. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine 

Bilje. 

 

KLASA: 810-01/13-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-14-38 

Bilje, 16.listopada 2014.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IGOR RUŽIČKA,mag.iur.v.r. 

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