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87. 
 
       Na temelju članka 31. Statuta Općine 
Bilje („Službeni glasnik" broj: 05/09.,), 
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 8. 
sjednici održanoj dana 10. prosinca 2009.g. 
donosi  
 

Izmjenu  i dopunu 
RJEŠENJA  O POTPISIVANJU 

UGOVORA 
 

 
Mijenja se RJEŠENJE O POTPISIVANJU 
UGOVORA Klasa: 310-02/09-01/1 
Urbroj: 2100/02-09-5 od 17. rujna 2009.g. 
( „ Službeni glasnik “ Općine Bilje br. 7/09 
) kako slijedi: 
 

- u točki 2. alineja 1.  brojka  „ 
70.000,00 “ zamjenjuje se brojkom  
„ 323.947,38 “  

- u točki 2. alineja 1.  riječi „ u roku 
od 8 dana “ zamjenjuju se sa „ 
najkasnije do 31.12.2009.g. “ 

- u točki 2. brišu se 2. i 3. alineja, a 
sadašnja  4. alineja postaje 2. 
alineja 

- dodaje se točka 5. koja glasi: „ 
Odobrava se potpisivanje Ugovora 
o ustanovljenju prava služnosti 
izgradnje i održavanja građevine: 
Niskonaponske mreže i javne 
rasvjete Lug 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
IŠTVAN TOKAI ,v.r. 

********************************** 
 
88. 
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine 
Bilje («Službeni glasnik» broj 
05/09.),Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 8. sjednici održanoj dana 10. 
prosinca  2009.  godine, donosi 
 
 

Rješenje 
o plaćanju za sufinanciranje izgradnje 
kolektora Bilje- Darda s crpnim stanicama 
„Mece“ i „Bilje 2“ u dionici od prekidnog 
okna u naselju Mece u Beljskoj ulici do 
crpne stanice „Bilje 1“ (EVV-2/07), u 
okviru sustava odvodnje Južna Baranja 
 

I. 
 

 Komunalnom-Bilje d.o.o odobrava 
se plaćanje iznosa od 146.323.48 kuna za 
sufinanciranje izgradnje kolektora Bilje- 
Darda s crpnim stanicama „Mece“ i „Bilje 
2“ u dionici od prekidnog okna u naselju 
Mece u Beljskoj ulici do crpne stanice 
„Bilje 1“ (EVV-2/07) u okviru sustava 
odvodnje Južna Baranja, a  po Zahtjevu za 
sufinanciranje od 28. 08. 2009. godine. 
 

II. 
 

 Ovo Rješenje objavit će se u 
«Službenom glasniku» Općine Bilje. 
 
KLASA: 402-08/09-01/5 
URBROJ: 2100/02-09- 
Bilje, 10. prosinca 2009. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
 
89. 
 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» broj 
05/09.),Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 8. sjednici održanoj dana 10. 
prosinca 2009.  godine, dalo je  
 

Suglasnost 
za sklapanje kupoprodajnih ugovora sa  
Rumberger Franjom iz Bilja H. Branitelja 
1 i  Kovač Krešimirom iz Bilja , J. Kozarca 
21  radi provođenja realizacije Programa 
centar 1. Bilje 
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I. 
 
Načelnici Općine Bilje daje se suglasnost 
za sklapanje kupoprodajnih ugovora: 
Kupoprodajnih ugovora i to za: 
 

- k.č.br: 1414, kuća i dvor ul. 
I.L.Ribara (sada Hrv. branitelja 1), 
površine 273 m2, upisane u z.k.ul. 
540 u k.o. Bilje u vlasništvu 
Rumberger (Tomislava) Franje iz 
Bilja Hrv. branitelja 1,  
OIB:37182655556, uz 
kupoprodajnu cijenu u iznosu od 
75.000.00 eura (slovima: 
samdesetpettisućaeura) u kunskoj 
protuvrijednosti prema srednjem 
tečaju NBH na dan isplate, u dva 
obroka i to prvi obrok u visini od 
20% ukupne kupoprodajne cijene 
što iznosi 15.000.00 eura (slovima: 
petnaesttisućaeura) u kunskoj 
protuvrijednosti prema srednjem 
tečaju NBH na dan plaćanja – u 
roku od 8 dana od potpisa ugovora i 
drugi obrok u visini od 80% 
ukupne cijena što iznosi 60.000.00 
eura (slovima: šezdesettisućaeura) 
u kunskoj protuvrijednosti prema 
srednjem tečaju NBH na dan 
plaćanja – u roku od 30 dana od 
ishođenja pravomoćnih 
građevinskih dozvola, a najkasnije 
do 01. srpnja 2010. godine, 

 
- k.č.br. 1415/1, kuća i dvor u selu, 

površine 116 m2, upisane u z.k.ul. 
55 u k.o. Bilje u vlasništvu Kovač 
Krešimira, Bilje J. Kozarca 21, 
OIB19462037394  i k.č.br. 1415/2, 
kuća i dvor u selu, površine 170 
m2, upisane u z.k.ul. 78 u k.o. Bilje 
u vlasništvu Kovač Krešimira, Bilje 
J. Kozarca 21, OIB1946203794,  uz 
kupoprodajnu cijenu u iznosu od 
30.000.00 eura (slovima: 
tridesettisućaeura) za nekretninu na 
k. č. br. 1415/1 te za kupoprodajnu 
cijenu u iznosu od 70.000,00 eura 

(slovima: sedamdesettisućaeura) za 
nekretninu na k.č.br. 1415/2 ili za 
ukupnu kupoprodajnu cijenu u 
iznosu od 100.000,00 eura 
(slovima: stotisućaeura) u kunskoj 
protuvrijednosti prema srednjem 
tečaju NBH na dan isplate, u dva 
obroka i to prvi obrok u visini od 
20% ukupne kupoprodajne cijene 
što iznosi 20.000.00 eura (slovima: 
dvadesettisućaeura) u kunskoj 
protuvrijednosti prema srednjem 
tečaju NBH na dan plaćanja – u 
roku od 8 dana od potpisa ugovora i 
drugi obrok u visini od 80% 
ukupne cijena što iznosi 80.000.00 
eura (slovima: 
osamdesettisućaeura) u kunskoj 
protuvrijednosti prema srednjem 
tečaju NBH na dan plaćanja – u 
roku od 30 dana od ishođenja 
pravomoćnih građevinskih dozvola, 
a najkasnije do 01. srpnja 2010. 
godine. 

 
II.  

 
Potpisivanje ugovora izvršit će se 

uz istovremeno potpisivanje izjava od 
strane vlasnika nekretnina iz točke I. ove 
Suglasnosti kojima  daju suglasnosti i 
neopozivo ovlašćuju Općinu Bilje da od 
nadležnih tijela ishodi lokacijsku i 
građevinsku dozvolu za zahvat na prostoru 
predmetnih nekretnina i ujedno daju 
suglasnosti na poduzimanje svih potrebnih 
radnji koje su potrebne da bi se navedene 
dozvole ishodile. 
 

III. 
 

 Ovo Rješenje objavit će se u 
«Službenom glasniku» Općine Bilje. 
 
 
KLASA: 350-04/09-01/1 
URBROJ: 2100/02-09- 
Bilje, 10.12.2009. godine. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
 
90. 
 

Na temelju članka 31Statuta Općine 
Bilje («Službeni glasnik» 
br.05/09.),Općinsko vijeće Općine Bilje, 
na svojoj 8. sjednici održanoj dana  
10.prosinca 2009.  godine, donosi 
 

Zaključak 
o dostavi  pisma namjere  Hrvatskim 
šumama  d.o.o. Upravi šuma Podružnica 
Osijek  za kupovinu  nekretnina označenih 
kao  k.č.br.806/1 i 806/3 u z.k.ul 1204  k.o. 
Bilje, u Bilju, P. Šandora 2 („Velika kuća 
„) 

I. 
 

 Hrvatskim šumama d.o.o. Upravi 
šuma Podružnici Osijek uputit će se pismo 
namjere za kupovinu nekretnina označenih 
kao: 

- k.č.br. 806/1, upisane u 
z.k.ul. 1204 u k.o. Bilje, 

- k.č.br. 806/3 upisane u 
z.k.ul. 1204 u k.o. Bilje. 

sa izraženom ukupnom kupoprodajnom 
cijenom za obje navedene nekretnine u 
iznosu od 

1.733.566.52 kune 
(slovima: 

miliunsedamstotridesettritisućepetstošezde
setšestkunaipedestšestlipa)  
 

II. 
 

 U pismu namjere će se ponuditi 
način plaćanja u više obroka i po 
mogućnosti, odgođeno plaćanje, a  što će 
se konačno odrediti u pregovorima . 
 

III. 
 

 Za provedbu ovog Zaključka 
zadužuje se Načelnica Općine Bilje.  

IV. 
 

 Ovo Rješenje objavit će se u 
«Službenom glasniku» Općine Bilje. 
 
KLASA: 350-04/09-01/1 
URBROJ: 2100/02-09- 
Bilje, 10.12.2009. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
 
91. 

Na temelju članka 32. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
broj: 152/08.)  i članka 31. Statuta Općine Bilje  
(Službeni glasnik Općine Bilje broj 05/09.), 
Općinsko vijeće Općine Bilje na 8. sjednici 
održanoj dana 10. prosinca 2009. godine, 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o stavljanju van snage Odluka o 

raspisivanju javnog natječaja za prodaju i 
zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Bilje od 25. studenog 2005. godine 

 
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se da je Općinsko vijeće 
Općine Bilje na svojoj 4. sjednici održanoj 
dana 25. studenog 2005. godine donijelo 
sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu 
("Narodne novine", broj 66/01. 87/02., 48/05. i 
90/05), Odluku o raspisivanju javnog natječaja 
za PRODAJU poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Bilje Klasa: 945-01/05-01/5, Urbroj: 
2100/02-01-05-01  te Odluku o raspisivanju 
javnog natječaja za ZAKUP poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Bilje Klasa: 945-01/05-01/6, 
Urbroj: 2100/02-01-05-01. 
 

Članak 2. 
 

 Stavljaju se van snage Odluke iz 
članka 1. ove Odluke te se pristupa pripremi 
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odluka o raspisivanju javnog natječaja za 
PRODAJU i ZAKUP poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Bilje sukladno Zakonu o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
broj: 152/08.) temeljem kojih će se provesti 
postupak natječaja.  
 
 

Članak 3. 
 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se  
Načelnica Općine Bilje. 
Načelnica Općine Bilje se ovlašćuje da za 
potrebe provedbe ove Odluke: 

- poduzme  sve potrebite aktivnosti, 
uključujući i angažiranje vanjskih 
stručnih pravnih i fizičkih osoba, 

- sklapa ugovore i odobrava isplate 
po sklopljenim ugovorima za 
intelektualne, geodetske, 
informatičke i druge usluge, 

- uspostavi suradnju s drugim 
jedinicama lokalne samouprave, 
županijskim i državnim tijelima i 
službama. 

 
  

Članak 4. 
 

 Ova odluka objavit će se u 
"Službenom glasniku" Općine Bilje, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 
   
Klasa: 945-01/05-01/5 
Urbroj: 2100/02-09 - 
Bilje, 10.prosinca 2009. godine. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
IŠTVAN TOKAI ,v.r. 

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