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46.
Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik" broj:
05/09.), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 15.sjednici održanoj dana 12.svibnja
2010.godine donosi
ODLUKU
o provođenju otvorenog postupka javne
nabave radova na održavanju i sanaciji
Doma kulture u Kopačevu
I.
Općina Bilje provesti će otvoreni postupak
javne nabave radova na održavanju i
sanaciji Doma kulture – Kopačevo na
lokaciji Kopačevo, Šandora Petefija 2 na
kč. Br. 652 k.o. Kopačevo
II.
Procijenjena vrijednost nabave radova iu
čl. 1. ove odluke je 315.140,00 kuna +
PDV.
III.
Izvor planiranih sredstava u iznosu od
315.140,00 kuna osiguran je Proračunom
Općine Bilje na stavci 3232 –
ODRŽAVANJE I ADAPTACIJA DOMA
U KOPAČEVU u iznosu od 500.000,00
kuna.
IV.
Zadužuje se načelnica Općine Bilje da u
svojstvu naručitelja, a sukladno Zakonu o
javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08.) donese
odluku o početku postupka javne nabave ,
provede propisani postupak javne nabave,
donese potrebne odluke
za njegovo
provođenje, sklopi ugovor o nabavi radova
i izvrši isplate na temelju privremenih i
okončanih situacija ovjerenih od strane
nadzornog inženjera.
V.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje i stupa na snagu
danom objave.
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Klasa: 360-01/10-01/1
Urbroj: 2100/02-10-1
Bilje,12.05.2010.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
47.

Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik" broj:
05/09.), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 15.sjednici održanoj dana 12.svibnja
2010.godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predstavnika Općine Bilje u
Skupštinu TD „Baranjska čistoća“ d.o.o.
I.
ČABO CICKAI, zamjenik načelnice
Općine Bilje imenuje se za predstavnika
Općine Bilje u Skupštinu TD „Baranjska
čistoća“ d.o.o.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom objave
u „Službenom glasniku“ Općine Bilje.
Klasa: 363-05/09-01/5
Urbroj: 2100/02-10-4
Bilje,12.05.2010.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
48.

Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik" broj:
05/09.), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 15. sjednici održanoj dana
12.05.2010.godine donosi
ZAKLJUČAK
O FINANCIJSKOM IZVJEŠĆU
HRVATSKO-MAĐARSKOG
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KULTURNOG CENTRA OPĆINE BILJE
ZA 2009.g.
I.
Usvaja se Financijsko izvješće Hrvatsko –
mađarskog kulturnog centra Općine Bilje
za 2009.g.
II.
Ovaj zaključak biti će objavljeni u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje .
Klasa: 400-01/10-01/2
Urbroj: 2100/02-10-3
Bilje, 12.05.2010.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
49.
Temeljem članka 15.Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01.,60./01., 129/07., 125/09. i 36/09.) i
temeljem članka 11. Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje , br.
5/09.), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 15. sjednici održanoj dana
12.05.2010.g., donijelo je
ZAKLJUČAK
o potpisivanju Sporazuma o prijateljstvu i
suradnji između Općine Bilje i Općine
Pitomača
I.
Općina Bilje potpisati će Sporazum
o prijateljstvu i suradnji između Općine
Bilje i Općine Pitomača.
Sporazum o prijateljstvu i suradnji
između Općine Bilje i Općine Pitomača
potpisati će se s ciljem unapređenja
prijateljskih odnosa te suradnje među
društvenim,
kulturnim,
obrazovnim,
gospodarskim, športskim i drugim
institucijama i udrugama građana.
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Sporazum se potpisuje s namjerom
da Općina bilje i Općina Pitomača
sudjeluju u promicanju prijateljskih odnosa
i suradnje među našim mještanima te
unapređenju aktivnosti na razvoju obje
Općine.
II.
Ovlašćuje se Ružica Bilkić, oec.
načelnica Općine Bilje da potpiše
Sporazum.
III.
Prijedlog Sporazuma prilaže se
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
Klasa:90-01/09-01/1
Urbroj: 2100/02-10-3
Bilje, 12.05.2010.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
*********************************
PRIJEDLOG
Sporazuma o prijateljstvu i suradnji
između Općine Bilje i Općine Pitomača
U našim međusobnim odnosima
zalagati ćemo se za uspostavu i izgradnju
prijateljskih odnosa
i suradnju među
društvenim, kulturnim ,
znanstvenim,
obrazovnim, gospodarskim, športskim i
drugim institucijama ,
udrugama i
subjektima Općine Bilje i Općine
Pitomača.
Osobitu pozornost posveti ćemo
razvitku lokalne samouprave, suradnji u
svim područjima razvitka općina i
poticanju drugih pitanja od interesa i
značaja
za
lokalnu
samoupravu,
problemima i pitanjima mladih potičući
njihove međusobne susrete kako bi se bolje
upoznali i na ovim temeljima nastavili
prijateljstvo i suradnju.
U međusobnim odnosima poštivati
ćemo naše različitosti i razvijati
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međusobno povjerenje , toleranciju i
prijateljstvo kao temeljne vrijednosti
Republike Hrvatske i ujedinjenje Europe.

zaseoka popravkom i izgradnjom putne i
kanalske mreže.

Ovo potvrđujemo našim potpisom.

II.
Ova odluka i Program uređenja ruralnog
prostora kroz izgradnju i održavanje
ruralne infrastrukture koja je u funkciji
poljoprivredne proizvodnje i poboljšavanja
komunikacijskih veza sela i zaseoka
popravkom i izgradnjom putne i kanalske
mreže objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.

U Bilju, ________2010.g.
Za Općinu Bilje
Za Općinu Pitomača
Ružica Bilkić,oec. Željko Grgačić
Načelnica Općine
načelnik Općine
Bilje
Pitomača
******************************
50.
Na temelju članka 31. Statuta Općine

Bilje («Službeni glasnik» broj 05/09.),
primjenom članka 102 Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“ broj: 152/08, 153/09 i 21/10), a u
svezi s člankom 3. Pravilnika o uvjetima i
načinu korištenja sredstava ostvarenih od
prodaje,
zakupa
i
koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države ("Narodne novine" broj: 102/02.),
Općinsko vijeće Općine Bilje, na 15.
sjednici održanoj dana 12.svibnja 2010.
godine donijelo je
PROGRAM
UREĐENJA RURALNOG PROSTORA
KROZ IZGRADNJU I ODRŽAVANJE
RURALNE INFRASTRUKTURE KOJA
JE U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE I POBOLJŠAVANJA
KOMUNIKACIJSKIH VEZA SELA I
ZASEOKA POPRAVKOM I
IZGRADNJOM PUTNE I KANALSKE
MREŽE

I.
Donosi se P r o g r a m uređenja ruralnog
prostora kroz izgradnju i održavanje
ruralne infrastrukture koja je u funkciji
poljoprivredne
proizvodnje
i
poboljšavanja komunikacijskih veza sela i

KLASA: 302-02/5-01/2
URBROJ: 2100/02-10-5
Bilje, 11.svibnja 2010. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
PROGRAM
UREĐENJA RURALNOG PROSTORA
KROZ IZGRADNJU I ODRŽAVANJE
RURALNE INFRASTRUKTURE KOJA
JE U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE I POBOLJŠAVANJA
KOMUNIKACIJSKIH VEZA SELA I
ZASEOKA POPRAVKOM I
IZGRADNJOM PUTNE I KANALSKE
MREŽE

Bilje, svibanj 2010. godine

UVOD
Stanovništvo je važan činitelj
ukupnog razvoja prostora Općine. Prema
posljednjem popisu stanovništva 2001.
godine na području općine Bilje je živjelo
5.480 stanovnika što je činilo udio od 1,6%
stanovništva Županije. Od navedenog broja
3.224 stanovnika je naseljeno u naselju
Bilje, općinskom središtu i najvećem
naselju Općine, a 2.256 stanovnika
nastanjuje ostala naselja u Općini Bilje.

***********************************************************************
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Naselje Bilje je uglavnom nastanjeno
stanovništvom koje nije orijentirano na
poljoprivrednu proizvodnju. Ostala naselja
Općine su izrazito ruralne sredine, a
stanovništvo se uglavnom bavi ratarstvom,
povrtlarstvom i stočarstvom. Moglo bi se
reći
da
se
od
ukupnog
broja
poljoprivrednika u naseljima Kopačevo,
Vardarac i Lug, cca. 50% bavi ratarstvom,
30% povrtlarstvom i 20% stočarstvom.
Poljoprivredna proizvodnja je sve više
djelatnost na koju su upućena domaćinstva
u naseljima Općine iz razloga što je došlo
do smanjena radnih mjesta u Belju d.d.,
najvećem gospodarskom subjektu u
Baranji.
Na
području
općine
Bilje
poljoprivredne površine su zastupljene sa
8.083 ha (29,9%). Obradive poljoprivredne
površine zauzimaju 6.261,93 ha što je udjel
od 23,2% u ukupnim površinama Općine i
udjel od 77,5% u poljoprivrednim
površinama Općine. Ovo ukazuje na
nevelik
udjel
obadviju
kategorija.
Prostorno promatrajući, poljoprivredne
površine locirane su na cijelom području
Općine, a uređene su, uglavnom,
otvorenom kanalskom mrežom i putnom
mrežom. Kako su poljoprivredne površine,
a posebice obradive poljoprivredne
površine rasprostranjene na cijeloj površini
Općine Bilje, to je kanalska i putna mreža
izrazito opsežna. Iz navedenog razloga,
održavanje u funkciji navedene mreže
pokazuje se kao zadatak koji je potrebito
planirati
konstantno
i
u
dužem
vremenskom razdoblju.
Poljoprivredna
proizvodnja
u
pretežitoj mjeri ovisi o klimatskim
uvjetima, a pouka iz prošlogodišnjih
katastrofalnih suša i poplava je činjenica
da je navodnjavanje i mogućnost pristupa
do zasijanih poljoprivrednih površina,
ključni preduvjet za poljoprivrednu
proizvodnju u vremenu velikih klimatskih
promjena.
Nepotpun standard održavanja
postojećih cesta, pogotovo županijske i
lokalne mreže, uzrokovao je lošije stanje
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kolnika tih cesta. To se negativno odražava
na nivo prometne usluge, a time i standard
prostora koji povezuju navedene
prometnice, što se posebno negativno
odražava na poljoprivrednu proizvodnju.
Veći dio nerazvrstanih javnih cesta
koji je u funkciji pristupa iz naselja prema
poljoprivrednom
zemljištu
nije
moderniziran, a dio nema ni odgovarajuću
konstrukciju tampon sloja od kamenog
materijala. To prati i neuređenost uličnih
profila, kao i nedovoljno održavanje
sustava za odvodnju oborinskih voda, što
bitno utječe na prohodnost i mogućnost
funkcionalnog
korištenja pristupnih
putova do poljoprivrednih površina.
Stoga se ukazala potreba trajnog i
sustavnog rješavanja pitanja uređenja
kanalske i putne mreže, te poboljšanja
komunikacijskih veza na ovom prostoru,
sve u cilju uređenja ruralnog prostora kroz
izgradnju i održavanje rečene ruralne
infrastrukture koja je u funkciji
poljoprivredne proizvodnje. Cilj je
doprinijeti razvoju poljoprivredne politike i
ostalih srodnih politika u domeni razvitka
osnovne ruralne infrastrukture, osobito
razvitak
i
unapređenje
osnovne
infrastrukture za poticanje gospodarskih i
društvenih aktivnosti za uravnotežen rast i
unapređenje uvjeta života i rada u ruralnim
područjima,
smanjenje
depopulacije
ruralnih područja kroz poticanje aktivnog
stanovništva da ostane ili se vrati u ruralna
područja Općine Bilje.
CESTOVNA MREŽE NA PODRUČJU
OPĆINE BILJE
Zakonom o javnim cestama
("Narodne novine" broj 180/04) uređena su
pitanja pravnog položaja javnih cesta;
razvrstavanja javnih cesta; planiranja,
građenja, rekonstrukcije i održavanja
javnih cesta; mjere za zaštitu javnih cesta i
prometa na njima; koncesije; upravljanje;
financiranje i nadzor javnih cesta. Javne
ceste su opće dobro i na njima se ne može
stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna
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prava po bilo kojoj osnovi, a razvrstane su
na autoceste, državne ceste, županijske
ceste i lokalne ceste, dok se ostale ceste,
nerazvrstane ceste. Autocestama upravlja,
gradi ih, rekonstruira i održava trgovačko
društvo Hrvatske autoceste, a državnim
cestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i
održava trgovačko društvo Hrvatske ceste,
pravne osobe kojima je osnivač Vlada
Republike Hrvatske, dok županijskim i
lokalnim cestama upravlja, gradi ih,
rekonstruira i održava županijska uprava za
ceste, pravna osoba kojoj je osnivač
županija.
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zaobilaznicom grada Osijeka postale
županijske ceste, te dionica državne ceste
od Zmajevca do Batine jer je novi pravac
državne ceste od Zmajevca do Batine
određen trasom tzv. "tenkovske ceste".
Također su i neki nerazvrstani cestovni
pravci razvrstani u lokalne ceste pa je
trenutni popis županijskih i lokalnih cesta
na području Općine Bilje, slijedeći

Najnovijom
Odlukom
o
razvrstavanju javnih cesta u državne,
županijske i lokalne ceste ("Narodne
novine" broj 122/08, 13/09, 104/09 i
123/09) izvršene su određene izmjene i
dopune razvrstavanja javnih cesta pa je
došlo do određenih promjena u razvrstanim
županijskim i lokalnim cestama, odnosno
došlo je do povećanja kilometraže
županijskih i lokalnih cesta iz razloga što
su sve dionice bivših državnih cesta koje
su paralelne sa izgrađenom zapadnom

Red.
Broj ceste
broj
1.

Ž-4257

2.

Ž-4042

3.

Ž-4055

4.

Ž-4056

Opis ceste
ŽUPANIJSKE CESTE
D7(Švajcarnica)-Darda-Bilje-Osijek
D212 (Kn. Vinogradi)-Grabovac-LugVardarac-Bilje (D7)
T.L. "Tikveški dvorac "- Ž4056 (Kozjak)
Lug (Ž4042)-Kozjak-PodunavljeKopačevo-Ž4042 (Bilje)

Širina
kolnika
(m)

Duljina
(km)

Asfalt
(km)

7.1

16.80

16.80

6.5

18.20

18.20

3.0

8.30

8.30

4.0

16.8

16.8

UKUPNO:
1.

L 44032

2.

L 44034

3.

L 44035

LOKALNE CESTE
Darda ( D7 Ž4257)– 4042 (Lug-Vardarac)
Ž-4005-Jasenovac-Sokolovac-Ž
4055(Kozjak)
Ž-4055 (dvorac)- Tikveš

30.6

4.0

7.20

1.25

4.5

10.5

10.50

3.0
3.7
UKUPNO:
4.0
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Nerazvrstane ceste nisu obuhvaćene
Zakonom o javnim cestama. Upravljanje,
odnosno
građenje,
održavanje
i
modernizacija nerazvrstanih cesta u
nadležnosti je jedinica lokalne samouprave
sukladno članku 3. stavku (10) Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" broj: 26/03. pročišćeni tekst.
82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09):
"Pod održavanjem nerazvrstanih cesta
razumijeva se održavanje površina koje se
koriste za promet po bilo kojoj osnovi i
koje su pristupačne većem broju korisnika,
a koje nisu razvrstane ceste u smislu
posebnih
propisa,
te
gospodarenje
cestovnim zemljištem uz nerazvrstane
ceste“.
Na području Općine Bilje nalazi se
321,8 km nerazvrstanih cesta. Veći dio
nerazvrstanih cesta je uništen ili devastiran
ili je u lošem stanju zbog slabog ili
nedovoljnog održavanja. Po povratku
nakon Domovinskog rata obnovljen je
manji dio nerazvrstanih cesta i to
uglavnom u najvećem naselju Bilje, u
okviru projekta obnove
cesta nadležnog Ministarstva, a iz
sredstava Općine obnovljeno je nekoliko
cesta svim naseljima Općine. Nakon
povratka u sjedište, Općina Bilje održava
nerazvrstane ceste u okviru svojih
mogućnosti, prioritetno u naseljima
Općine, sve u okviru sredstava koja su
većim dijelom prikupljena iz komunalne
naknade i komunalnog doprinosa.
Nerazvrstane ceste koje su u naravi
ruralna
infrastruktura,
odnosno
komunikacijske veze sela i zaseoka
Općine, te pristupne ceste prema
poljoprivrednim površinama koje su u
funkciji poljoprivredne proizvodnje, u
lošem su stanju. Pojedini putovi i ceste
nisu u funkciji ili ne odgovaraju za promet
poljoprivredne mehanizacije, posebice u
dijelu godine kada je zbog klimatskih
uvjeta otežan pristup poljoprivrednim
površinama.
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KANALSKA MREŽA NA PODRUČJU
OPĆINE BILJE
Vode su opće dobro i imaju osobitu zaštitu
Republike Hrvatske.Vode u tijelima
površinskih i podzemnih voda ne mogu biti
objektom prava vlasništva i drugih stvarnih
prava.
Zakon o vodama («Narodne
novine» broj 153/09.) svojim odredbama
uređuje pravni status voda, vodnog dobra i
građevina, upravljanje kakvoćom i
količinom voda, zaštitu od štetnog
djelovanja voda, detaljnu melioracijsku
odvodnju i navodnjavanje, djelatnosti
javne vodoopskrbe i javne odvodnje,
posebne djelatnosti za potrebe upravljanja
vodama, institucionalni ustroj obavljanja
tih djelatnosti i druga pitanja vezana za
vode i vodno dobro. Upravljanje vodama
je ukupnost svjesnog i organiziranog
djelovanja različitih osoba usmjerena
očuvanju, racionalnom korištenju i kontroli
voda, koje su nezamjenjivi uvjet opstanka
na zemlji. Izrazom vodno gospodarstvo
označuje se neposredno obavljanje poslova
i organiziranje obavljanja poslova u vezi s
osiguravanjem potrebnih količina voda,
zaštitom voda od onečišćavanja, uređenjem
vodotoka i drugih voda i zaštitom od
štetnog djelovanja voda, a bez poslova što
ih obavljaju državna tijela i tijela jedinica
lokalne samouprave i uprave. Sredstvima
iz
proračuna
jedinica
područne
samouprave i jedinica lokalne samouprave
financiraju se ulaganja u građenje
regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina
na lokalnim vodama u skladu s planom
upravljanja lokalnim vodama. Tehničko i
gospodarsko održavanje takvih vodnih
građevina financira se na teret vodne
naknade, a ako sredstva te naknade nisu
dovoljna, tada se razlika osigurava na teret
sredstava proračuna jedinica područne
samouprave i jedinica lokalne samouprave.
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Vodne građevine za melioracijsko
navodnjavanje su akumulacije i druge
zahvatne građevine, razvodna mreža i
drugi objekti koji pripadaju ovim
građevinama. Građenje ovih građevina
koje se financira sredstvima proračuna ili
drugih namjenskih sredstava u interesu je
Republike Hrvatske.
Vodnim građevinama upravljaju
Hrvatske vode, a njihovo građenje provodi
se u skladu s planom upravljanja vodama.
Korištenjem voda prema Zakonu o
vodama smatra se zahvaćanje, crpljenje i
uporaba površinskih i podzemnih voda za
različite namjene ( opskrbu vodom za
piće, sanitarne i tehnološke potrebe,
navodnjavanje i dr.).Zahvaćanje i
korištenje voda iz vodotoka i drugih
prirodnih ležišta površinskih voda,
crpljenje podzemnih voda i prikupljanje
oborinskih voda za navodnjavanje
poljoprivrednog i drugog zemljišta
(melioracijsko navodnjavanje) obavlja se
na način i pod uvjetima određenim
vodopravnom dozvolom te ugovorom o
koncesiji.
Za upravljanje riječnim slivovima
na državnom
području
Republike
Hrvatske utvrđuju se vodna područja:
1. vodno područje rijeke Dunav i
2. jadransko vodno područje.
Granice vodnih područja utvrđuje Vlada
Republike Hrvatske
Vodna područja kojima pripada
Osječko-baranjska županija su: vodno
područje slivova Drave i Dunava i manji
dio vodnog područja sliva Save. Slivnim
područjima upravljaju vodnogospodarske
ispostave.
Slivna područja su jedinice
za upravljanje lokalnim vodama i na
području Županije imamo četiri slivna
područja: slivno područje «Vuka», slivno
područje
«Karašica-Vučica»,
slivno
područje «Baranja» i slivno područje
«Biđ-Bosut»,
slivnim područjima
upravljaju vodnogospodarske ispostave.
Područje Općine Bilje
pripada slivnom području "Baranja". U
vodoprivrednom pogledu Baranja se
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sastoji od tri (3) hidrografske cjeline,
slivna područja - Dunav, Drava i Karašica
ukupne površine 105.025 ha.
Ukupna dužina melioracijskih
kanala za odvodnju iznosi oko 887 km, od
toga je oko 248 km osnovne kanalske
mreže (kanali I. i II. reda) i 639 km
detaljne kanalske mreže (kanali III. i IV.
reda). Na području Baranje nalazi se i 9
crpnih stanica.
Ukupne poljoprivredne površine
na ovom slivnom području iznose 66.868
ha, planirane površine za navodnjavanje
iznose 12.000 ha, a isprojektirano je 5.000
ha, na površini od 200 ha postavljeni su
agregati VALMONT .
Detaljni melioracijski objekti za
odvodnju su sabirni ili grupni kanali za
prihvaćanje voda iz parcelnih ili detaljnih
kanala
i
njihovo
odvođenje
u
melioracijske objekte II. reda (
melioracijski objekti III. reda), parcelni ili
detaljni kanali za neposredno prikupljanje
voda s poljoprivrednih površina, odnosno
drugih čestica i njihovo odvođenje u
melioracijske objekte III. reda (
melioracijski objekti IV. reda), kao i ostali
objekti na melioracijskim kanalima
(betonski, cijevni, pločasti i drugi
propusti; čepovi, sifoni, betonske i
kamene stepenice, brzotoci, obloge za
zaštitu od erozije, ustave i sl.).
Na području Općine Bilje nalazi se
33,22 km kanala III. reda i 81,20 km
kanala IV. reda.

POTREBE ZA IZGRADNJOM I
ODRŽAVANJEM
RURALNE
INFRASTRUKTURE
Izgradnja i popravak putne mreže
Polazeći od općeg i trajnog interesa
svih političkih i gospodarskih subjekata za
daljim razvitkom prometne infrastrukture,
kao kapitalne pretpostavke bržeg ukupnog
razvitka Općine i osobito poljoprivredne
proizvodnje kao dominantne gospodarske
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grane ovog područja, nastavak ulaganja u
izgradnju mreže cesta i autocesta nameće
se kao logičan i nužan prioritet u
kapitalnim ulaganjima Općine Bilje.
Prometni sustav mora razvojno i
gospodarski svrhovito povezati sva
područja Općine radi uravnoteženog
gospodarskog, demografskog i društvenog
razvoja. U isto vrijeme, kroz razradu
Programa, moraju se poštivati potrebe
nastavka gradnje dionica koje su dio
glavnih komunikacijskih poveznica, kako u
naseljima tako i izvan njih, sa pravcima
više kategorije.
Obzirom na geografsko-prometni
položaj poljoprivrednih površina u Općini
Bilje i ulogu koju one mogu imati u
razvoju gospodarstva, neophodno je
stvoriti sve potrebne preduvjete kako bi se
pristupne ceste u budućnosti približile
standardima europskog prometnog sustava.
Modernizacija i izgradnja prometne
infrastrukture nužan je uvjet integracije
Općine Bilje kao dijela Republike
Hrvatske u europski prometni sustav. To je
dugoročan proces koji zahtijeva ogromna
materijalna sredstva, pa prometnu politiku
treba voditi krajnje racionalno.¸
Daljnji strateški ciljevi odnose se na
rješavanje najkritičnijih dionica i objekata
s posebnim naglaskom na rješavanje
cestovne infrastrukture koja je u funkciji
poljoprivredne proizvodnje i poboljšanja
komunikacijskih veza sela i zaseoka
Općine,
te
kvalitetno
povezivanje
poljoprivrednih površina s naseljima.
Planskim razdobljem od 2005. do 2009.
godine bilo je planirano da će ostvarit
kontinuitet i sigurnost ulaganja u redovno
održavanje,
izvanredno
održavanje,
rekonstrukcije i investicije u ceste. Kako se
radi o trajnom zadatku koji je potrebito
sustavno i kontinuirano izvoditi, nastavak
aktivnosti provodi se i u planiranom
razdoblju. Na taj način stvorili bi se
preduvjeti za maksimiziranje rezultata tj.
za postizanje daleko veće racionalnosti
ulaganja u ceste, kao pretpostavke razvoja
u cijelosti.
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Izgradnja i uređenje kanalske mreže
Sredstvima prikupljenim od vodne
naknade na pojedinom slivnom području
financira se i održavanje i upravljanje
melioracijskim sustavom za odvodnju , a
koje se odnosi na tehničko i gospodarsko
održavanje melioracijskog sustava za
odvodnju i za navodnjavanje, upravljanje
melioracijskim sustavom i građenje
melioracijskog sustava.
Vlasnici i korisnici zemljišta u
melioracijskom sustavu dužni su održavati
detalje kanale. Budući da se detaljna
kanalska mreža niz godina nije održavala
potrebno je uložiti znatna financijska
sredstva za njeno dovođenje u nulto
stanje, što je i svrha ovoga Programa.
Strategija razvoja poljoprivredne
proizvodnje izražena kroz projekte na
Županijskom i Državnom nivou, kao
prioritet postavlja izgradnju sustava
navodnjavanja poljoprivrednih površina, s
ciljem smanjena utjecaja nepovoljnih
klimatskih uvjeta, odnosno smanjenja
utjecaja sušnih i vlažnih razdoblja na
poljoprivrednu proizvodnju
Da bi se poljoprivredno zemljište
na
određenom
području
moglo
navodnjavati, potrebno je da cijeli
melioracijski sustav bude u stanju
funkcionalnosti.
Slijedom navedenog
možemo
zaključiti
da
nema
ni
navodnjavanja bez riješene odvodnje
viška vode sa poljoprivrednih površina.
Prikaz dužine kanala III. i IV.
reda na Području Općine Bilja:
SLIVNO PODRUČJE BARANJA
kanali u km
Gra.d/Općina
III.reda
IV.reda
Općina Bilje
33,22
81,20

Uređenje kanala III. i IV. reda vrlo
je zahtjevan projekt kada se ima u vidu
dužina i stanje ovih kanala na području
Općine Bilje. Stoga je nužno provođenje u
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višegodišnjem razdoblju, uz maksimalno
angažiranje stručnih, financijskih i drugih
potencijala ne samo Općine Bilje već i
svih drugih subjekata vezanih uz ovu
problematiku.
PROGRAM UREĐENJA RURALNOG
PROSTORA
Program
uređenja
ruralnog
prostora kroz izgradnju i održavanje
ruralne infrastrukture koja je u funkciji
poljoprivredne
proizvodnje
i
poboljšavanja komunikacijskih veza sela i
zaseoka popravkom i izgradnjom putne i
kanalske mreže provodio bi se sukladno
mogućnostima Općine Bilje i prioritetima
koje
određuje
stanje
navedene
infrastrukture.
Budući
da
je
intenzivna
proizvodnja hrane strateški interes
Republike Hrvatske, obnova i održavanje
putne i kanalske mreže ima važno mjesto
u gospodarskom razvitku Općine.
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Svakako treba uzeli u obzir činjenicu
da je izgradnja i gospodarenje kanalskom i
putnom mrežom skupa investicija, te da je
potrebna financijska potpora države, da je
potrebna edukacija kadrova i novi
kompleksniji odnos čovjeka prema
zemljištu - od produženja radnog vremena
u ratarstvu (dnevnog i godišnjeg) i stalne
brige o stanju zemljišta (vlaga, očuvanje
plodnosti, sprečavanje zagađenja) do
upoznavanja i sprečavanja novih bolesti i
nametnika na biljkama.
Mogućnost obrade poljoprivrednog
zemljišta pojedinih područja ovisi u
velikoj mjeri i o mogućnostima
kvalitetnog pristupnog i kvalitetnoj
kanalskoj mreži, a osiguranje ovih
preduvjeta
prema
potrebama
poljoprivredne proizvodnje, osnovni je
zadatak svih subjekata koji su uključeni u
održavanje i razvoj kanalske i putne
mreže.

Razlozi za implementaciju
Programa:
• orijentacija
tržišnoj
Uređenje ruralnog prostora kroz izgradnju
ekonomiji
i
i održavanje kanalske i putne mreže treba
visokoprofitabilnim
pratiti:
kulturama
uz
znatno
reduciranje uvoza,
• razvoj stočarstva (stajnjak je
• stabilizacija
neophodan
za
očuvanje
proizvodnje u izrazito sušnim
plodnosti zemljišta, a s druge
ili
izrazito
vlažnim
strane proizvodnja stočne
razdobljima
i
promjena
hrane na poljoprivrednim
strukture sjetve,
površinama je interesantna
• zaustavljanje
zbog
dobre
isplativosti,
smanjenja
ponude
mogućnosti postrne sjetve i
povrća
domaćih
drugog)
proizvođača
kroz
stvaranje uvjeta za
• razvoj
prerađivačke
intenzivnu
industrije (prehrambene i
povrtlarsku
druge,
s
kapacitetima
proizvodnju,
usklađenim s vrstom i
• stvaranje kvalitetne
količinom biljne i stočarske
komunikacije između
proizvodnje), a za sve treba
poljoprivrednih
težiti osiguranju tržišta.
proizvođača i tržišta,
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•
•
•

•

•

globalne klimatske
promjene,
neujednačen nivo
površinskih i
podzemnih voda,
povećane potrebe za
korištenjem voda vodoopskrba,
industrija,
zaustavljanje
smanjenja
raspoloživog prostora
za proizvodnju hrane
kroz privođenje
poljoprivrednoj
namjeni zaraslih,
zapuštenih i teško
dostupnih površina,
negativna vodna
bilanca u
vegetacijskom
razdoblju.

Kriteriji za utvrđivanje
prioriteta:
- Hitno rješavanje
neprohodnih ili teško
prohodnih dionica s
obzirom na aktuelno
stanje,
- Dovršenje nedovršenih
dionica i objekata
planiranih u prethodnom
planskom razdoblju,
- Ostvareni i prognozirani
promet,
- Pristupi-kvalitetni
priključci (otresnice) na
ceste više kategorije,
- Strateški razvojni ciljevi
•
ujednačenost
razvitka svih dijelova Općine
• priključenje na širi
cestovni sustav,
•demografski
razvitak,
gospodarski
razvitak, zaštita okoliša,
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pogranične zone i
drugo
Vlasnici i korisnici zemljišta su
dužni održavati kanale i putove uz
poljoprivredno zemljište sukladno Odluci
o mjerama za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u Općini Bilje. Budući da se
pristupne
ceste
poljoprivrednim
površinama i detaljna kanalska mreža niz
godina nije održavala potrebno je uložiti
znatna financijska sredstva za njihovo
dovođenje u nulto stanje, što je i svrha
ovoga Programa. Da bi se poljoprivredno
zemljištu na određenom području moglo
kvalitetno pristupiti i isto navodnjavati,
potrebno je da cijeli sustav cestovne i
kanalske mreže te melioracijski sustav
budu u stanju funkcionalnosti.
Slijedom navedenog možemo
zaključiti da bez provođenja ovog
Programa nema sustavnog rješenja razvoja
poljoprivrede kao osnovne gospodarske
grane ovog područja.
OSIGURANJE NOVČANIH
SREDSTAVA ZA PROVEDBU
PROGRAMA
Zakonom
o
poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine“ broj: 152/08,
153/09 i 21/10) u prijelaznim i završnim
odredbama propisano je da će Ministar
donijeti nove podzakonske akte a do
donošenja navedenih propisa važe propisi
doneseni
na
temelju
Zakona
o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne
novine«, br. 66/01., 87/02., 48/05., 90/05.),
odnosno koji su bili na snazi na temelju
istoga:
1. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
koncesije
poljoprivrednog
zemljišta
(»Narodne novine«, br. 102/02.)

2. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja
sredstava naknade koja se plaća zbog
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promjene
namjene
poljoprivrednog
zemljišta (»Narodne novine«, br. 22/01.,
24/01. i 27/01.)
3. Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog
zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima
(»Narodne novine«, br. 15/92.).
Pravilnik o uvjetima i načinu
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države («Narodne
novine» broj 102/02.) propisao je uvjere i
način korištenja sredstava ostvarenih od
prodaje,
zakupa
i
koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države, koja su prihodi proračuna jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave na čijem se području
poljoprivredno zemljište nalazi.
Pravilnik je propisao da se sredstva
ostvarena na navedeni način mogu
koristiti za određene programe uređenja
zemljišta, ruralnog prostora i poticanje
poljoprivredne proizvodnje,
Na području Općine Bilje,
sukladno Zakonu o poljoprivrednom
zemljištu («Narodne novine» broj 66/01. i
87/02.) proveden je I. natječaj za zakup,
odnosno
prodaju
državnog
poljoprivrednog zemljišta i temeljem istog
su zaključeni ugovori o zakupu.
Općina Bilje dio planiranih
sredstava prikupljenih od zakupa, prodaje
i koncesije državnog poljoprivrednog
zemljišta u svakoj proračunskoj godini
provedbe
Programa
namijenila bi
provođenju istog kroz izgradnju i
održavanje putne i kanalske mreže.
Osiguranje novčanih sredstava za
provedbu Programa moguće je kroz više
modela. Prema prvom modelu, Općina bi
osigurala proračunska sredstva za
održavanje detaljne kanalske mreže koja
bi udružila sa sredstvima Osječkobaranjske županije 1:1. Isti model
predložio bi se i za putnu mrežu. Prema
drugom modelu sredstva za provedbu
Programa osiguravala bi se u omjeru
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1:1:1, odnosno sredstva Općine Bilje,
sredstva Županije i sredstva Državnog
proračuna i/ili proračuna Hrvatskih voda
za kanalsku mrežu .
Model
osiguranja
sredstava
utvrđivati će se za svaku proračunsku
godinu provedbe Programa s obzirom na
sredstva osigurana u Županijskom i
Državnom proračunu i/ili proračunu
Hrvatskih voda za tu namjenu. Ukoliko
sredstva za navedeno budu osigurana u
Županijskom,
odnosno
Državnom
proračunu ili proračunu Hrvatskih voda
koristiti će se model financiranja 1:1:1, a
ukoliko ne Program će se provoditi
osiguranim sredstvima Općine Bilje i
eventualno sredstvima iz drugih izvora.
Općina Bilje kandidirati će
pojedine projekte prema Županijskom i
Državnom proračunu za koje ocijeni da su
od važnosti za razvoj Općine. Načelnica
Općine Bilje utvrđivati će važnost
pojedinih projekata s obzirom na Program
uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju
i održavanje ruralne infrastrukture koja je
u funkciji poljoprivredne proizvodnje i
poboljšavanja komunikacijskih veza sela i
zaseoka popravkom i izgradnjom putne i
kanalske mreže za područje Općine Bilje.
NAČIN PROVEDBE PROGRAMA
UREĐENJA
Za provedbu ovog Programa i
njegovu razradu na godišnjem nivou
zadužuje se načelnica Općine Bilje.
Načelnica Općine Bilje, samostalno
ili po prijedlogu stručnih radnih tijela,
vijeća mjesnih odbora i drugih subjekata
vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju,
imajući u vidu Kriterije za utvrđivanje
prioriteta određuje godišnju dinamiku i
način provedbe ovog
Programa.
Posebnom odlukom načelnice Općine Bilje
odredit će se godišnja dinamika provedbe,
te će se odrediti projekt vezan uz ovaj
Program, a koji će se provoditi okviru
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godišnjeg Programa trošenja sredstava od
zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države na području Općine
Bilje.
Sredstvima iz Programa trošenja
sredstava
od
zakupa
i
prodaje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države na području Općine Bilje uredit će
se putna i kanalska mreža na području
Općine Bilje po prioritetima koja su nužna
za funkcioniranje sustava u zadanim
okvirima, izgradnjom i uređenjem cesta i
kanala na poljoprivrednim površinama, kao
i na rubnim dijelovima naselja tako da je
navedena
mreža
logičan
nastavak
komunalne infrastrukture građevinskog
područja
prema
poljoprivrednim
površinama.
Za
potrebe
zaštite
poljoprivrednog zemljišta potrebno je
sustavno urediti kanale za oborinsku
odvodnju sa prometnica i građevinskog
područja usmjerenih na poljoprivredno
zemljište.
Izgradnjom otresnica i
produženjem
kanala
za
oborinsku
odvodnju na određena poljoprivredna
zemljišta osigurava se racionalno i
funkcionalno upravljanje putnom i
kanalskom mrežom na cijelom području
Općine Bilje.
Daje se ovlast načelnici Općine
Bilje da poduzima sve potrebite radnje za
potrebe
provedbe
ovog
Programa
primjerice, nominira pojedine projekte
vezane uz ovaj Program za uvrštavanje u
Županijski i Državni proračun, odnosno
kod državnih organizacija i fondova, kao i
drugih subjekata, donosi odluku o
udruživanju sredstava za ove potrebe,
provodi postupak javne nabave za
izvoditelja radova, nabavu roba i usluga za
potrebe realizacije ovog Programa i slično.
UČINCI PROGRAMA
Ostvarenjem
Programa
postigli bi se značajni učinci:

Broj 9
-

ubrzano izvršenja svih
priprema za realizaciju
programa izgradnje i
rekonstrukcije i
održavanja na osnovnoj
mreži cesta i kanala,

-

prioritetno rješavanje
aktualnih prometnih
problema u naseljima i
poljoprivrednim
područjima te izgradnja
kvalitetnih prilaza
cestama više kategorije i
spajanja s kanalima više
kategorije,

-

dovršenje započetih
dionica i kontinuirani
nastavak izgradnje cesta,
kanala i ostalih objekata
visoke razine služnosti,
sve s ciljem što bržeg
kompletiranja osnovne
mreže,

-

u poljoprivrednoj
proizvodnji povećali bi se
prinosi kroz osiguran
kvalitetan pristup
poljoprivrednom
zemljištu u svim
razdobljima, te
odgovarajuće
funkcioniranje kanalskog
sustava,

-

omogućila bi se
proizvodnja kvalitetnih
poljoprivrednih
proizvoda, jer
pridržavanjem optimalnih
rokova u poljoprivredi,
do neke mjere
kompenziraju se
negativni učinci
smanjenja prihrane
kemijskim sredstvima a
uvećavaju se prinosi,
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odvodnom viška vode u
kišnim razdobljima
zaštitile bi se
poljoprivredne površine
od plavljenja budući bi
detaljni kanali bili u
funkciji i odvodili bi
višak vode sa
građevinskog područja i
poljoprivrednih površina,
intenzivirala bi se
proizvodnja stočne hrane
na navodnjavanim
površinama zbog dobre
isplativosti i mogućnosti
postrne sjetve, a
proizvodnja stočne hrane
je i osnova i za provedbu
Nacionalnog Programa
razvitka govedarske
proizvodnje u Republici
Hrvatskoj,
intenziviranjem
poljoprivredne
proizvodnje, naročito
proizvodnje voća i
povrća, osigurala bi se
pouzdana materijalna
osnovica za obiteljska
gospodarstva, što bi
doprinijelo i povećanju
zaposlenosti i materijalne
sigurnosti obiteljskih
poljoprivrednih
gospodarstva,
intenzivna proizvodnja
hrane je strateški interes
Republike Hrvatske, a
navodnjavanje ima
značajnu ulogu i
intenzivnoj
poljoprivrednoj
proizvodnji,

došlo bi do razvoja
prerađivačke industrije,
prehrambene i druge,
usklađene sa biljnom i
stočarskom
proizvodnjom.

ZAKLJUČAK
Program
uređenja
ruralnog
prostora kroz izgradnju i održavanje
ruralne infrastrukture koja je u funkciji
poljoprivredne
proizvodnje
i
poboljšavanja komunikacijskih veza sela i
zaseoka popravkom i izgradnjom putne i
kanalske mreže je planski dokument koji
bi se provodio u skladu s Županijskim i
Državnim planovima.
Do ulaska Republike Hrvatske u
Europsku uniju potrebno je intenzivirati i
ojačati
poljoprivrednu
proizvodnju,
posebice kad je u pitanju "zdrava hrana",
za što Općina Bilje ima idealne
preduvjete, no takva proizvodnja je
intenzivnija proizvodnja, pa zahtjeva
odgovarajuću putnu i kanalsku mrežu.
Materijalna mogućnost realizacije
ovog Programa utvrđivati će se za svaku
godinu posebno vezano uz Proračun
Općine Bilje i planirane prihode od
zakupa, prodaje i koncesije državnog
poljoprivrednog zemljišta.
Provedbom
ovog
Programa
pomoći ćemo da naša poljoprivredna
proizvodnja postane konkurentnija i
spremnija za izlazak na otvoreno europsko
i svjetsko tržište.
KLASA: 302-02/5-01/2
URBROJ: 2100/02-10-5
Bilje, 12.svibnja 2010. godine.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
51.
Na temelju članka 31. Statuta Općine

Bilje («Službeni glasnik» broj 05/09.),
primjenom članka 102 Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“ broj: 152/08, 153/09 i 21/10), a u
svezi s člankom 3. Pravilnika o uvjetima i
načinu korištenja sredstava ostvarenih od
prodaje,
zakupa
i
koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države ("Narodne novine" broj: 102/02.),
Općinsko vijeće Općine Bilje, na 15.
sjednici održanoj dana 12.svibnja 2010.
godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
P R O G R A MA
SUFINANCIRANJA UMJETNOG
OSJEMENJIVANJA I DRUGE
POTICAJNE MJERE USMJERENE
UNAPREĐIVANJU
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
I.
Mijenja se i dopunjuje Program
sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja i
druge
poticajne
mjere
usmjerene
unapređivanju poljoprivredne proizvodnje
(„Službeni glasnik“ boj: 07/08) tako da se u
cijelom tekstu Programa riječi: Poglavarstvo“
zamjene
riječima
„Načelnik“
u
odgovarajućem obliku i padežu.

II.
Ove Izmjene i dopune Programa
Program
sufinanciranja
umjetnog
osjemenjivanja i druge poticajne mjere
usmjerene
unapređivanju
poljoprivredne
proizvodnje objavit će se u „Službenom

glasniku“ Općine Bilje.

Broj 9

KLASA: 302-02/5-01/2
URBROJ: 2100/02-10-6
Bilje, 12.svibnja 2010. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
52.

Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje («Službeni glasnik» broj
05/09.),Općinsko vijeće Općine Bilje, na
svojoj 15. sjednici održanoj dana
12.svibnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o provođenju postupka javne nabave
pregovaračkim postupkom bez prethodne
objave velike vrijednosti sa Gradnjom
d.o.o. za izvođenje dodatnih nepredviđenih
radova javne rasvjete, telekomunikacije,
nužnog dijela fekalne kanalizacije,
krajobraznog uređenja i ostalih radova
nužnih za dovršenje Poslovne zone „
Sjever“ Bilje

I.
Općina Bilje provesti će pregovarački
postupak bez prethodne objave velike
vrijednosti sa jednim ponuditeljem Gradnja
d.o.o. za izvođenje dodatnih radova javne
rasvjete, telekomunikacije, nužnog dijela
fekalne
kanalizacije,
krajobraznog
uređenja i ostalih radova nužnih za
dovršenje Poslovne zone „ Sjever“ Bilje
radi provođenja Ugovora o građenju
prometnih površina i oborinske odvodnje u
Poduzetničkoj zoni Bilje ( EVV-1/2008.)
II.
Procijenjena vrijednost nabave
određena sukladno članku 6. Uredbe o
objavama i evidencijama javne nabave
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(„Narodne novine“ broj: 13/08, 77/08 i
52/10) za predmetne dodatne nepredviđene
radove utvrđena je u iznosu od 813.008,13
kuna.
Sredstva za nabavu predmeta
nabave iz prethodne točke u iznosu od
1.000.000,00 kuna planirana su u
Proračunu Općine Bilje za 2010. godinu, u
Programu trošenja sredstava od zakupa i
prodaje poljoprivrednog zemljišta, na
stavci 323 – Troškovi izvođenja radova i
usluga u iznosu od 300.00,00 kuna i stavci
329 – Troškovi provođenja mjera po
programu u iznosu od 317.000,00 kuna te
na stavci 922 – višak prihoda iz ranijih
godina u iznosu od 383.000,00 kuna.
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53.
Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje (“Službeni glasnik ” Općine
Bilje broj 5 /09) i članka 23. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Bilje („Službeni glasnik“
Općine Bilje, br. 4/10.) Općinsko vijeće
Općine Bilje
na svojoj 15. sjednici
održanoj dana
12.05.2010. godine,
donijelo je
ODLUKU o
imenovanju članova Proširenog općinskog
izbornog povjerenstva
za izbor članova VMO Općine Bilje

III.

I.

Zadužuje se Načelnica Općine Bilje
da u svojstvu naručitelja, sukladno sa
člankom 13. stavkom 8. a u vezi s člankom
14. st. 2. toč. 4. Zakona o javnoj nabavi (
NN 110/07, 125/08 ) provede propisani
postupak javne nabave, donese potrebne
odluke za njegovo provođenje, sklopi
dodatak ugovora o nabavi te izvrši isplate
na temelju privremenih i okončanih
situacija ovjerenih od strane nadzornog
inženjera.
IV.

Za članove Proširenog Općinskog izbornog
povjerenstva Općine Bilje za izbor članova
VMO Općine Bilje imenuju se :

Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom glasniku» Općine Bilje i stupa
na snagu danom objave.
KLASA:340-03/08-01/1
URBROJ: 2100/02-10-97
Bilje, 12. svibnja 2010. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI,v.r.
**********************************

1. TICHOMIR MOROVIĆ iz Bilje,
za člana, - koalicija HDZ i NL IT i
NL ŽM
2. TIBOR POŽAR iz Vardarca , za
člana, - koalicija HDZ i NL IT i
NL ŽM
3. SNJEŽANA KOVAČ iz Bilja, za
člana - HSP
4. SILVIJA SILER iz Bilja , za člana
- HDSSB
1. MIRKO BLAGOJEVIĆ, iz Bilja,
za zamjenika člana, koalicija HDZ i
NL IT i NL ŽM
2. EDINA KURUC iz Luga, za
zamjenika člana , koalicija HDZ i
NL IT i NL ŽM
3. ZAIM BEŠIĆ iz Bilja, za
zamjenika člana, - SDP
4. BOJAN KOZUH iz Bilja, za
zamjenika člana - HDSSB
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II.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljeno
u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.

U program stručnog osposobljavanja i
usavršavanja bit će uključeno:

KLASA:013-03/10-01/1
URBROJ: 2100/2-10U Bilju, 12.05.2010.g.

- priprema i polaganje državnog stručnog
ispita za službenike koji podliježi ovoj
obvezi,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI,v.r.
**********************************

- iz područja protupožarnog minimuma i
rada na siguran način za službenike i
namještenike koji podliježu ovoj obvezi
stručnog osposobljavanja,

5.

- iz područja pružanja prve pomoći najmanje 1 službenik,

Na temelju članka 48. i 56.b.
Zakona
o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(»Narodne
novine« broj: 33/01, 60/01 i 129/05),
članka 49. Statuta Općine Bilje (»Službeni
glasnik« Općine Bilje broj: 05/09.) i članka
8. Pravilnika o stručnoj izobrazbi i
usavršavanju službenika i namještenika
Općine Bilje, načelnica Općine Bilje,
donijela je
PLAN
stručne izobrazbe i usavršavanja
službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje za 2010. godinu

I.
Ovim Planom stručne izobrazbe
i
usavršavanja službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje
za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Plan)
utvrđuje se način te okvirni broj službenika
koji će biti uključeni u stručno
osposobljavanje
i
usavršavanje
za
službenike i namještenike u 2010. godini,
iz područja djelokruga rada lokalne
samouprave i drugih stručnih područja.

- iz područja europskih integracija – izrada
projekata, SWOT analiza, upravljanje
projektnim ciklusom - neodređeni broj
službenika, ovisno o suradnji s pojedinim
udrugama, odnosno institucijama, najmanje 1. službenik,
- iz područja učenja stručnih znanja iz
djelokruga rada lokalne samouprave, na
seminarima, radionicama, savjetovanjima,
praktikumima i sl. - prema potrebi posla,
- ostali specijalizirani programi provodit će
se za područja: strateško planiranje i
vođenje projekata, financijsko upravljanje,
provođenje postupaka javne nabave,
timsko vođenje, upravljanje vremenom,
komunikacijske vještine i drugo - prema
potrebi.
III.
Financijska sredstva za provedbu ovoga
Plana osigurana su u razdjelu Proračuna
Općine Bilje, na pozicijama za stručnu
izobrazbu i usavršavanje službenika".
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IV.
Za provedbu kao i vođenje očevidnika
stručnog osposobljavanja i usavršavanja
službenika i
namještenika prema ovom Planu zadužuje
se Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje.
V.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku« Općine Bilje.
Klasa: 023-05/05-01/1
Urbroj:2100/02-10-11
Bilje, 12.05.2010.g.

Načelnica Općine Bilje
Ružica Bilkić,oec.v.r.
**********************************
**********************************
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