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23.
Na temelju članka 46. Statuta Općine
Bilje («Službeni glasnik» Općine Bilje , broj
05/09, 4/11. i 5/12), Mandatna komisija
Općinskog vijeća Općine Bilje, na 2.
sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana
27.06.2013. godine izvijestila je Općinsko
vijeće o podnesenoj ostavci vijećnika
Tomislava Velkog, izabranog za vijećnika
Općinskog vijeća na izborima za članove
Općinskog vijeća održanim 19.svibnja
2013.g. sa Liste Hrvatska narodna strankaLiberalni demokrati –HNS, Hrvatska
seljačka stranka – HSS, Hrvatska stranka
umirovljenika - HSU i određivanju MATIJE
BALOGA za njegovog zamjenika, odnosno
da je na svojoj sjednici održanoj 27.lipnja
2013.g. donijela slijedeći

ZAKLJUČAK
I.
Utvrđuje se da su ispunjeni zakonski uvjeti za
prestanak
vijećničkog mandata vijećniku
Općinskog vijeća Općine Bilje
- TOMISLAVU VELKOM
i početak mandata njegovom zamjeniku
MATIJI BALOGU
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u
Službenom glasniku Općine Bilje.
Klasa:021-01/13-01/2
Urbroj:2100/02-13- 3
Bilje, 27.06.2013.g.
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PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE
ZDENKO JUMIĆ,v.r.
**********************************

Klasa:400-01/12-01/1
Urbroj: 2100/02-13-7
Bilje, 27.06.2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.

24.
Na temelju članka 428. st.3. Zakona
o trgovačkim društvima (Narodne novine ,
broj:111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,
107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12,
144/12, 68/13) u vezi sa člankom 20. stavak
3. Zakona o računovodstvu (Narodne novine
, broj:109/07, 54/13.) a sukladno članku 17.,
19. i 29. potpunog pročišćenog teksta Izjave
o osnivanju trgovačkog društva KomunalnoBilje d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), a
na prijedlog Uprave i nadzornog odbora
Društva donesena je dana 27.06.2013.g.
ODLUKA
o utvrđivanju godišnjih financijskih
izvještaja za 2012.g. trgovačkog društva
Komunalno –Bilje d.o.o.
Točka 1.
Nadzorni odbor utvrđuje temeljne
financijske izvještaje za 2012.g.i to:

_________________ Broj 4

NAČELNIK
OPĆINE BILJE
ŽELJKO CICKAJ, iur.
**********************************

25.
Na temelju članka 428. st.3. Zakona o
trgovačkim društvima (Narodne novine ,
broj:111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,
107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12,
68/13) u vezi sa člankom 20. stavak 3. Zakona o
računovodstvu (Narodne novine , broj:109/07,
54/13.), a sukladno članku 17., 19.. i 29.
potpunog pročišćenog teksta Izjave o osnivanju
trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o. (u
daljnjem tekstu: Društvo), a na prijedlog Uprave i
Nadzornog odbora Društva, dana
27.06.2013.g.donesena je

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive,
odnosno pasive.......................15.636.795 kn
2.račun dobiti i gubitka s pozicijama:
-Ukupni prihodi.................3.910.451 kn
-Ukupni rashodi............. 3.886.772 kn
- dobit prije oporezivanja....... 23.679 kn
- dobit razdoblja .....................23.679 kn
3.Bilješke uz financijske izvještaje za
2012.godinu.
Točka 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja.

ODLUKA
o raspodjeli dobiti za 2012.godinu trgovačkog
društva Komunalno- Bilje d.o.o.
Točka 1.
Skupština društva odlučila je o rasporedu dobiti
za 2012.g. na način da se cjelokupna dobit u
iznosu od 23.678,84 kn koristi za pokriće
gubitaka iz prethodne godine.
Točka 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .
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Točka 3.
Ovu Odluku provest će voditelj
računovodstva društva.
Klasa:400-01/12-01/1
Urbroj: 2100/02-13-8
Bilje, 27.06.2013.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.

_________________ Broj 4

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u svojstvu
naručitelja, provede propisani postupak javne
nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN
90/11 i 83/13), sklopi ugovor o javnoj nabavi
radova i izvrši isplate sukladno potpisanom
ugovoru.
II.

NAČELNIK
OPĆINE BILJE
ŽELJKO CICKAJ, iur.
**********************************

Općina Bilje sklopit će s Fondom za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o
neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju
programa sanacije divljeg odlagališta „Bilje“ na
području Općine Bilje u iznosu od 80%
procijenjene vrijednosti investicije, a najviše do
2.013.236,00 kuna.

26.

Zadužuje se načelnik Općine Bilje da primi uplate
sukladno potpisanom ugovoru.

Na temelju članka 31. Statuta Općine
Bilje («Službeni glasnik» broj 05/09, 4/11, i
5/12), Općinsko vijeće Općine Bilje, na
svojoj 3. sjednici održanoj dana 15.07.2013.
godine donosi

ODLUKU
o provođenju otvorenog postupka javne
nabave sanacije divljeg odlagališta „Bilje“
(MV 01/2013) i potpisivanju ugovora o
neposrednom sudjelovanju Fonda u
sufinanciranju programa sanacije divljeg
odlagališta „Bilje“ na području Općine Bilje.
I.
Općina Bilje provest će otvoreni postupak
javne nabave za nabavu radova na sanaciji
divlje deponije „Bilje“.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi
805.504,00 kn + PDV. Izvor planiranih
sredstava osiguran je u Proračunu Općine
Bilje za 2013. godinu na stavci 323 –
sanacija divlje deponije u Bilju u planiranom
iznosu od 2.517.000,00 kuna.

III.
Općina Bilje sklopit će, temeljem izdane
Suglasnosti, s Baranjska čistoća d.o.o. ugovor o
prihvatu (odlaganju) otpada na odlagalište „Beli
Manastir“.
Zadužuje se načelnik Općine Bilje da izvrši
isplate temeljem potpisanog ugovora.
IV.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.
KLASA: 351-01/10-01/5
URBROJ: 2100/02-13-18
Bilje, 15.07.2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.
**********************************
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27.

Na temelju članka 3. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10) i
članka 31. Statuta Općine Bilje ("Službeni
glasnik“ Općine Bilje broj 5/09, 4/11 – I.
statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Bilje, 5/12 – II. statutarna odluka o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje),
Općinsko vijeće donosi:

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u «Službenom glasniku» Općine Bilje i
primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj
2013. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu
kolovozu 2013. godine.
Klasa: 120-01/03-01/1
Urbroj:2100/02-13-29
Bilje, 15.07.2013. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i
drugim pravima općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika iz radnih
odnosa.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.
**********************************

Članak 1.
Mijenja se članak 4. Odluke o plaći i
drugim pravima općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika iz radnih
odnosa ("Službeni glasnik“ Općine Bilje
broj 13/10), tako da se u stavku 1, alineji 2,
iza riječi „načelnika - “, briše broj „2,38“ i
umjesto njega upiše broj: „1,50“ tako da
ovaj članak nakon izmjene, glasi:
„Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke
iznose:
- za obračun plaće općinskog
načelnika – 2,80
- za obračun plaće zamjenika
općinskog načelnika – 1,50“
Članak 2.
U svim ostalim dijelovima Odluka o plaći i
drugim pravima općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika iz radnih
odnosa ("Službeni glasnik“ Općine Bilje
broj 13/10) ostaje na snazi neizmijenjena.

_________________ Broj 4

28.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj: 28/10) i članka 31.
Statuta Općine Bilje ("Službeni glasnik“ Općine
Bilje broj 5/09, 4/11 – I. statutarna odluka o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje, 5/12 – II.
statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Bilje), Općinsko vijeće na svojoj 3.
sjednici održanoj dana 15.07.2013.g.donosi:

ODLUKU
o izmjenama Odluke o naknadi za rad načelnika i
zamjenika načelnika
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog
odnosa
Članak 1.
Mijenja se članak 2. Odluke o naknadi za
rad načelnika i zamjenika načelnika koji dužnost
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
("Službeni glasnik“ Općine Bilje broj 13/10),
tako da se, iza riječi „iznosu od“, briše postotak
„50%“ i umjesto njega upiše postotak: „31%“,
tako da ovaj članak nakon izmjene, glasi:
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„Članak 2.
Dužnosnik koji dužnost obavlja bez
zasnivanja radnog odnosa ima pravo na
naknadu za rad u bruto iznosu od 31% od
umnoška koeficijenta za obračun plaće
dužnosnika koji odnosnu dužnost obavlja
profesionalno i osnovice za obračun plaće,“

Članak 2.
U svim ostalim dijelovima Odluka
o naknadi za rad načelnika i zamjenika
načelnika koji dužnost obnašaju bez
zasnivanja radnog odnosa ("Službeni
glasnik“ Općine Bilje broj 13/10) ostaje na
snazi neizmijenjena.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u «Službenom glasniku» Općine
Bilje i primjenjuje se počevši s isplatom
naknade za mjesec srpanj 2013. godine, koja
će biti isplaćena u mjesecu kolovozu 2013.
godine.
Klasa: 120-01/03-01/1
Urbroj:2100/02-13-30
Bilje, 15.07. 2013. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.
**********************************

29.
Na temelju članka 35. Zakon o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05,

_________________ Broj 4

Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, broj 05/09.,4/11, i 5/12.) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 3.sjednici, održanoj dana
15.07.2013.godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o zakonskom zastupniku osnivača Trgovačkog
društva Komunalno-Bilje d.o.o.
I.
Utvrđuje se da je s danom 02. lipnja
2013.g.,temeljem provedenih neposrednih izbora
za općinske načelnike , gradonačelnike, župane te
njihove zamjenike i objavljenih Konačnih
rezultata izbora za Općinskog načelnika Općine
Bilje od 05.06.2013.g., za načelnika Općine Bilje
izabran.
ŽELJKO CICKAJ,
(O.I. br: 07865079011 / B. Manastir), rođ.
22.07.1962.g. u Kozjaku
sa prebivalištem u Bilju, Vatroslava Lisinskog 3
te je imenovani time postao zakonski zastupnik
osnivača Trgovačkog društva Komunalno- Bilje
d.o.o. iz članka 19. Izjave o osnivanju
Trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o..
II.
Ovaj zaključak dostaviti će se Komunalnom –
Bilje d.o.o. i biti će objavljen u «Službenom
glasniku» Općine Bilje.
Klasa: 363-02/03-01/05
Urbroj; 2100/02-13- 92
Bilje, 15.07.2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.
**********************************

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, ( 19/13, prečišćen tekst) i članka 31.
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30.

Na temelju članka 31. Statuta Općine
Bilje (Službeni glasnik Općine Bilje broj
05/09.,4/11, i 5/12.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 3.sjednici održanoj dana
15.07.2013.g. donijelo je
O D L U K U
o
opozivu, razrješenju i imenovanju člana
Nadzornog odbora Vodoopskrbe d.o.o.
Darda

_________________ Broj 4

V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:023-01/13-01/1
Urbroj:2100/02-13-1
Bilje, 15.07.2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.
**********************************
31.

I.
ČABO CICKAI, iz Kopačeva, F. Kiša 11.
OIB:70498191792, razrješuje se dužnosti
predstavnika Općine Bilje u Nadzornom
odboru Vodoopskrbe d.o.o.Darda.
II.
GABOR VARGA, zamjenik načelnika
Općine Bilje iz Bilja, K. Zvonimira 9b,
OIB:12685145266, imenuje se za
predstavnika Općine Bilje u Nadzornom
odboru Vodoopskrbe d.o.o. Darda.
III.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka Općinskog vijeća Općine
Bilje o opozivu, razrješenju i imenovanju
članova Nadzornog odbora Vodoopskrbe
d.o.o. Darda (Klasa: 023-05/05-01/12,
Urbroj: 2100/02-10-27,) od
29.12.2010.g.(„Službeni glasnik „ Općine
Bilje, broj:20/10)
IV.
Ova odluka biti će dostavljena Skupštini
Vodoopskrbe d.o.o. Darda i objavljena u
«Službenom glasniku» Općine Bilje.

Sukladno članku 27. Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda («Narodne novine « broj
73/97. i 174/04) Zakona o zaštiti od elementarnih
nepogoda i članka 31. Statuta Općine Bilje
(„Službeni
glasnik“
Općine
Bilje
broj
05/09.,4/11., i 5/12.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 3.sjednici održanoj dana
15.07.2013.g. donijelo je
ODLUKU O
osnivanju i imenovanju članova
Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda
Članak 1.
Osniva se Općinsko Povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda Općine Bilje.
Članak 2.
Za članove Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda Općine Bilje
imenuju se :
1. IVAN PLAŠĆAK, za predsjednika,
2. ZVONKO BRDAR, za člana,
3. SREĆKO TATAREVIĆ, za člana,
4. ŠANDOR MARKOŠ, za člana,

5. IVAN BILANDŽIJA, za člana,
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Članak 2.

6. NIKOLA DOMAZET, za člana,
7. DRAGAN CVIJANOVIĆ, za člana,

U Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost, izabiru se :

8.BORIS ŽUPAN, za člana,

1.
2.
3.
4.
5.

9.DARIO GETO, za člana,
10.GORAN RANOGAJEC, za člana,
11.DANI VARGA , za člana.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u «Službenom
glasniku» Općine Bilje.

32.
Na temelju članka 31. Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj
05/09., 4/11, i 5/12.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 3.sjednici održanoj dana
15.07.2013.g. donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Komisije za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
Članak 1.
Osniva se Komisija za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost ima predsjednika i četiri člana.

IGOR RUŽIČKA, za predsjednika
ANKICA BILANDŽIĆ, za člana
SREĆKO TATAREVIĆ, za člana
MILORAD NENADOVIĆ, za člana,
ZDENKO JUMIĆ,za člana,

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
biti će objavljena u «Službenom glasniku» Općine
Bilje.
Klasa:023-01/13-01/1
Urbroj: 2100/02-13-3
Bilje, 15.07.2013.g.

Klasa:023-01/13-01/1
Urbroj: 2100/02-13-2
Bilje, 15.07.2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.

_________________ Broj 4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.
**********************************
33.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje br.:05/09.,4/11.
i 5/12) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 3.
sjednici održanoj 15.07.2013.g. donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju predsjednika i
članova radnih tijela Općinskog vijeća
I.
Radi proučavanja pitanja iz nadležnosti Vijeća,
pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga
akata i drugih prijedloga Vijeću, pripreme
rasprave na sjednicama Vijeća, praćenja
provođenja utvrđene politike i izvršavanja akata
što ih donosi Vijeće te za izvršenje drugih zadaća
od interesa za pospješivanje obavljanja poslova iz
samoupravne nadležnosti Općine, Općinsko
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vijeće ovom odlukom osniva i imenuje
predsjednike i članove slijedećih odbora:
1.

ODBOR ZA OBRT I
PODUZETNIŠTVO
1. IGOR GAMOŠ, za predsjednika
2. MARIJA GAZIBARA, za člana
3. TIVODOR TOT, za člana
4. TOMISLAV VELKI, za člana
5. IVAN MAJSEN, za člana
6. KREŠIMIR MAZUR, za člana
7. ZDENKO KUNA, za člana
8. DANI VARGA, za člana
9. JANOŠ BALINT, za člana

2.

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU
1. IVAN PLAŠĆAK, za predsjednika
2. GORAN RANOGAJEC, za člana
3. DANI VARGA, za člana
4. DRAGAN CVIJANOVIĆ, za
člana
5. GORDANA GRČIĆ, za člana
6. ŽIVKO RUDIĆ, za člana
7. IVICA GRABOVAC, za člana
8. JANOŠ BALINT, za člana
9. BORIS ŽUPAN, predsjednik/ca

3.

ODBOR ZA TURIZAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MATIJA BALOG, za predsjednika
TIBOR VAŠ, za člana
JELICA ŠLICER, za člana
ANDOR PAJROK, za člana
ERICH FALLER, za člana
IRENA NIKIČIĆ, za člana
ANKICA BILANĐIĆ, za člana
NIKOLA DOMAZET, za člana
JOLAN VEBER, za člana

_________________ Broj 4

4. ODBOR ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI
1.
2.
3.
4.
5.

NIKOLA DOMAZET, za predsjednika
JOSIP SARKA, za člana
ERICH MUNK, za člana
MATIJA BALOG, za člana
DAMIR ŽIVKO, za člana

5. ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE I
ZAŠTITU OKOLIŠA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZVONKO BRDAR, za predsjednika
ZLATKO MALIĆ, za člana
JOSIPA NOSPAK, za člana
IVAN BILANDŽIJA, za člana
JOSIP TURALIJA, za člana
ŽELJKO KOLARIĆ, za člana
GABOR HORVAT, za člana
BOGDAN JELIĆ, za člana
EDEN HRVOJEVIĆ, za člana

6. ODBOR ZA FINANCIJE I
IMOVINSKOPRAVNA
PITANJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IVAN BILANDŽIJA, za predsjednika
MARIJA GAZIBARA, za člana
SNJEŽANA JAGIĆ, za člana
JANOŠ ŠARAC, za člana
EDEN HRVOJEVIĆ, za člana
VEDRAN PEJAK, za člana
TIHANA FORJAN, za člana

7. ODBOR ZA ODGOJ,OBRAZOVANJE
I TEHNIČKU KULTURU

1. KREŠO ŠOLIĆ, za predsjednika
2. RENATA SKOKO, za člana
3. RUŽICA PERKOV, za člana
4. GORDANA KUNA, za člana
5. DINKO ŽUPANOVIĆ, za člana
6. VANESA HAJNAL, za člana
7. ANKICA BILANDŽIĆ, za člana
8. IVAN PLAŠĆAK, za člana
9. SANELA PEJAKOVIĆ, za člana
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_________________ Broj 4

11.ODBOR ZA INFORMIRANJE
8. ODBOR ZA KULTURU
1. DINKO ŽUPANOVIĆ, za
predsjednika
2. VEDRAN STRMEČKI, za člana
3. ERICH FALLER, za člana
4. ATILA KIŠ, za člana
5. VERA EFTIMOV, za člana
6. DRAGUTIN BILANDŽIĆ, za člana
7. MARIN TURALIJA, za člana
8. ŽOLT FARAHO, za člana
9. MIA TKALČEVIĆ, za člana
9.ODBOR ZA ŠPORT
1. SREĆKO TATAREVIĆ, za
predsjednika
2. ERNEST DOMINKOVIĆ, za člana
3. ATILA KIŠ, za člana
4. JOSIP TURALIJA, za člana
5. BRUNO CVIJETIĆ, za člana
6. ZLATKO MALIĆ, za člana
7. DRAŽEN HUK, za člana
8. PETER SABOLČ, za člana
9. LJUBO VINDIĆ, za člana
10. ERICH MUNK, za člana
11. ROBET KOTARSKI, za člana

1. MARIN TURALIJA, za
predsjednika
2. PAVO NIKOLIĆ, za člana
3. KREŠO ŠOLIĆ, za člana
4. IGOR HMELJINA, za člana
5. DINKO ŽUPANOVIĆ, za člana
6. IGOR GAMOŠ, za člana
7. KRISTINA KRIJAK, za člana
8. TUNDE MICHELI, za člana
9. MARIJA ŠIPOŠ GOLUB, za
člana
12.ODBOR ZA BRANITELJE
1. ZDENKO JUMIĆ, za
predsjednika
2. BRUNO CVIJETIĆ, za člana
3. KAROL BOROŠ, za člana
4. TIBOR FERENC, za člana
5. PETER SABOLČ, za člana
6. MARKO VAKULA, za člana
7. MIRKO ZELIĆ, za člana
8. BLAŽENKA VINKOVIĆ, za
člana
9. TOMISLAV VELKI, za člana
10. REŽE KRIŠTOF, za člana
11. JANIKA PEĆI, za člana

10. ODBOR ZA MLADEŽ
1. MIA TKALČEVIĆ, za
predsjednika
2. IVAN BOLJEŠIĆ, za člana
3. JOSIPA RATKO, za člana
4. MONIKA MOLNAR LJUBIĆ, za
člana
5. LARISA VAŠ, za člana
6. DARIO KIŠ, za člana
7. SAŠA LAZIĆ, za člana
8. VEDRAN STRMEČKI, za člana
9. MARINA VAKULA, za člana
10. ERICH FALLER, za člana
11. MIRELA ČANČAR, za člana

13.ODBOR ZA ZDRAVSTVO
1. IVANA VELKI, za predsjednicu
2. MAGDALENA ČURMAN, za
člana
3. IVANA BOBEK, za člana
4. TEA ILEŠ, za člana
5. ANKICA MARKOŠ, za člana
6. IBOJA VALKAI, za člana
7. IVANA ĐURAŠIN, za člana
14.ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB
1. FRANO KOPIĆ, za predsjednika
2. MARIO PURGAR, za člana
3. BOGDAN JELIĆ, za člana
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4. ADAM ŠANDOR, za člana
5. DARIA BALONEK NIKOLIĆ, za
člana
6. MAJA DORA, za člana
7. MIRELA ČANČAR, za člana
8. IVICA BEŠIREVIĆ, za člana
9. ARMANDO BIČAK, za člana
10. ČABO CICKAI, za člana
11. ŽOLT MICHELI, za člana
15.ODBOR ZA REGIONALNU
SURADNJU
1. MONIKA MOLNAR LJUBIĆ, za
predsjednicu
2. ANKICA BILANDŽIĆ, za člana
3. ZVONKO BRDAR, , za člana
4. ARMANDO BIČAK, za člana
5. GORDANA GRČIĆ, za člana
6. BOGDAN JELIĆ, za člana
7. ATILA KIŠ, , za člana
16.ODBOR ZA ODNOSE SA
VJERSKIM ZAJEDNICAMA
1.ČABO CICKAI, za predsjednika
2. ROBERT KOTARSKI, za člana
3. MARIO PURGAR, za člana
4. IGOR GAMOŠ, za člana
5. ERICH MUNK, za člana
6. IVAN BOLJEŠIĆ, za člana
7. FERIKA ROŽA, za člana
II.
Predsjednici odbora organiziraju rad
odbora, sazivaju sjednice, predlažu dnevni
red i predsjedaju njegovim sjednicama.
III.
Mandat predsjednika i članova radnog tijela
traje do isteka mandata saziva Vijeća.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Bilje.
Klasa:023-01/13-01/1
Urbroj: 2100/02-13-4
Bilje, 15.07.2013.g.

_________________ Broj 4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.
**********************************
34.
Na temelju članka 11. st. 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( NN – 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12 – dalje: ZKG ) i članka 31. Statuta Općine
Bilje («Službeni glasnik» broj 05/09, 4/11, i 5/12),
Općinsko vijeće općine Bilje, na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 15. srpnja 2013.g. donosi slijedeću
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje će se na
području Općine Bilje obavljati davanjem
koncesije
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se komunalne
djelatnosti koje će se na području Općine Bilje
obavljati davanjem u koncesiju ( dalje: komunalne
djelatnosti ) kao djelatnosti od javnog interesa te
utvrđuju pripremne radnje, kriteriji i postupak
davanja koncesije sukladno odredbama Zakona o
koncesijama ( NN – 143/12 – dalje: ZOK ).
II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 2.
Koncesijom se može steći pravo obavljanja
komunalnih djelatnosti te izgradnja i korištenje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
cilju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:
- prijevoz putnika u javnom prometu.
Članak 3.
Odluku o potrebi dodjele pojedine koncesije
donosi Općinsko vijeće Općine Bilje.

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj ,iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

«Službeni glasnik»

60

U odluci iz prethodnog članka navesti će se
koju komunalnu djelatnost je potrebno dati
u koncesiju i na koji rok se koncesija
dodjeljuje.
Koncesije se može dati na rok ne dulji od 30
godina.
III. PRIPREMNE RADNJE
Članak 4.
Prije početka postupka davanja koncesije,
općinski načelnik Općine Bilje provodi
pripremne radnje sukladno zakonu kojim se
uređuje postupak davanja koncesije i
propisima kojima se pobliže uređuje
komunalna djelatnost iz čl. 2. ove Odluke.
Pripremnim radnjama u smislu stavka 1.
ovoga članka smatraju se posebno:
- imenovanje stručnog
povjerenstva za koncesiju,
- procjena vrijednosti koncesije,
- izrada studije opravdanosti i/ili
analize davanja koncesije,
- izrada dokumentacije za
nadmetanje,
- provođenje svih dodatnih mjera
koje prethode postupku davanja
koncesije.
Općinski
načelnik
imenuje
stručno
povjerenstvo za koncesiju iz redova
stručnjaka iz područja prava, ekonomije,
tehničkih i drugih odgovarajućih struka,
ovisno o predmetu koncesije.
Broj članova stručnog povjerenstva mora biti
neparan, no ne smije biti veći od 7 članova.
Član stručnog povjerenstva ne smije imati
izravnih ili neizravnih osobnih interesa u
aktivnosti koji bi doveli do sukoba tih
interesa s njegovim dužnostima u radu
stručnog povjerenstva.

_________________ Broj 4

O namjeri osnivanja stručnog povjerenstva
općinski načelnik je obvezan obavijestiti
ministarstvo nadležno za financije.
Ministarstvo nadležno za financije može
imenovati svojega predstavnika u stručno
povjerenstvo u roku od deset dana od dana
zaprimanja obavijesti iz prethodnog stavka,
poštujući odredbe 2. stavka ovog članka o
najvećem dopuštenom broju članova.
Zadaci stručnog povjerenstva su:
1. pomoć općinskom načelniku pri obavljanju
pripremnih radnji u skladu sa ZOK-om, pripremi
potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti
davanja
koncesije,
utvrđivanja
procjene
vrijednosti koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i
dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za
ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija
za odabir ponude,
2. pregled i ocjena pristiglih ponuda,
3. utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili
prijedloga odluke o poništenju postupka davanja
koncesije te
4. obavljanje ostalih poslova potrebnih za
provedbu postupka dodjele koncesije.
Članak 5.
Procijenjena vrijednost koncesije mora biti
valjano određena u trenutku započinjanja
postupka davanja koncesije.
Procijenjena vrijednost koncesije računa se na
temelju podataka iz studije opravdanosti
koncesije, odnosno skraćene analize davanja
koncesije.
Procijenjena vrijednost koncesije je ukupna
vrijednost predmeta koncesije, izražena u kunama
bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a),
uključujući sve moguće izmjene i opcije ugovora
o koncesiji i maksimalnu vrijednost izmjena u
skladu sa čl. 33. ZOK-a.
Pri izračunu procijenjene vrijednosti koncesije
uzimaju se tržišne cijene u trenutku izračuna ili
eventualna cijena usluge koja će se primijeniti u
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postupku davanja koncesije ili cijena usluge
uređena posebnim zakonom, ako je
primjenjivo.
Na sva pitanja oko izračuna procijenjene
vrijednosti koncesije koja nisu uređena ovim
člankom ili ih nije moguće na odgovarajući
način provesti, primjenjuju se i odredbe
posebnog zakona.
Članak 6.
U izradi studije opravdanosti davanja
koncesije posebno se uzima u obzir javni
interes, utjecaj na okoliš, zaštita prirode i
kulturnih dobara, financijske učinke
koncesije na državni proračun i proračun
Općine Bilje i usklađenost sa gospodarskim
razvojnim planovima i planovima Općine
Bilje.
Kod koncesije za javne usluge procijenjene
vrijednosti manje od 2.000.000 EUR, u
kunskoj protuvrijednosti, bez PDV-a i
koncesije za gospodarsko korištenje općeg
ili drugog dobra može se umjesto studije
opravdanosti davanja koncesije izraditi
analizu davanja koncesije. Analiza davanja
koncesije mora na odgovarajući način
obuhvatiti elemente studije opravdanosti
davanja koncesije iz članka 13. ZOK kako bi
se postupak davanja koncesije mogao
provesti u skladu s načelima i pravilima
postupka davanja koncesije.
Članak 7.
U postupku davanja koncesije svakoj se
pravnoj i/ili fizičkoj osobi koja ima interes
za sudjelovanjem u postupku davanja
koncesije daje mogućnost da pod jednakim
uvjetima dobije na uvid dokumentaciju za
nadmetanje potrebnu za izradu ponude ili da
je otkupi.
Podaci o pravnim i/ili fizičkim osobama koje
zatraže uvid ili otkupe dokumentaciju za
nadmetanje čuvaju se kao tajna.

usporedivost
koncesije.

_________________ Broj 4
ponuda

za

davanje

pojedine

Opis predmeta koncesije ( tehničke specifikacije )
ne smije ograničavati tržišno natjecanje u
postupku davanja koncesije.
Ako su za vrijeme roka za dostavu ponuda
potrebne
dopune,
izmjene
ili
ispravci
dokumentacije za nadmetanje, u skladu s
posebnostima dodjele pojedine koncesije, ona se
dopunjava, mijenja ili ispravlja, a ako je potrebno
dopunjava se, mijenja ili ispravlja i objava
obavijesti o namjeri dodjele koncesije, a rok za
dostavu ponuda po potrebi se odgovarajuće
produljuje.
Ako davatelj koncesije ili drugo javnopravno
tijelo na temelju posebnog propisa ima pravo ili
određivanja cijene koju koncesionaru za njegove
usluge plaćaju krajnji korisnici ili davanja
suglasnosti koncesionaru na cjenik njegovih
javnih usluga, takvo pravo, kao dio budućeg
ugovora o koncesiji, treba biti sastavni dio
dokumentacije za nadmetanje.
Članak 8.
Uvjeti sposobnosti i dokazi koje su ponuditelju
obvezni dostaviti uz ponudu u svrhu dokazivanja
sposobnosti za obavljanje djelatnosti iz članka 2.
koja se daje u koncesiju određuje stručno
povjerenstvo ovisno o vrsti pojedine djelatnosti
koja se daje u koncesiju.
Ponuditelji su obavezni dokazati pravnu i
poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost,
tehničku i stručnu sposobnost i nekažnjavanost za
kaznena djela prema propisima o javnoj nabavi i
dokazom prema istim propisima.
Ponuditelji su obavezni dokazati da nemaju
nepodmirenih poreznih obveza i obveza za
doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
prema propisima o javnoj nabavi i dokazom
prema istim propisima.

Dokumentacija za nadmetanje mora biti
izrađena na način koji omogućava
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IV. POSTUPAK DAVANJA
KONCESIJE

stranici Općine Bilje, sa naznakom datuma objave
u Narodnim novinama.

Članak 9.
Nakon što pripremne radnje budu završene
općinski načelnik objavljuje u Narodnim
novinama obavijest o namjeri davanja
koncesije i time u odnosu na druge osobe
započinje postupak davanja koncesije.

Članak 11.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u
zatvorenoj omotnici na adresu Općine Bilje,
Kralja Zvonimira 1b, Bilje sa naznakom postupka
za davanje koncesije na koji se odnosi i naznakom
„ ne otvaraj – ponuda za obavljanje komunalne
djelatnosti „ te adresom ponuditelja.

Postupak davanja koncesije završava
konačnošću odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja ili konačnošću odluke o
poništenju postupka davanja koncesije.
Članak 10.
Obavijest o namjeri davanja koncesije mora
sadržavati slijedeće:
1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i
adresu elektroničke pošte davatelja
koncesije;
2. a) vrstu i predmet koncesije,
b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
c) mjesto, odnosno područje obavljanja
djelatnosti koncesije,
d) rok trajanja koncesije,
e) procijenjenu vrijednost koncesije;
3. a) rok za dostavu ponuda,
b) adresu na koju se moraju poslati ponude,
c) jezik/jezike i pismo/pisma na kojima
ponude moraju biti napisane,
d) mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;
4. razloge isključenja ponuditelja;
5. uvjete pravne i poslovne, financijske,
tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s
odredbama posebnog zakona te dokaze i
podatke kojima gospodarski subjekt
dokazuje ispunjenje tih uvjeta;
6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost
ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti;
7. kriterij za odabir ponude;
8. naziv i adresu tijela nadležnog za
rješavanje žalbe te podatke o rokovima za
podnošenje žalbe.
Nakon objave obavijesti u Narodnim
novinama, ona se može objaviti i u drugim
sredstvima javnom priopćavanja i na web

Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je
dostavio do isteka roka valjanosti ponude.
Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj ne
može mijenjati i dopunjavati svoju ponudu.
Članak 12.
Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana
od dana objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije u Narodnim novinama.
Članak 13.
Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije
ponude može biti:
1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:
- kvaliteta usluge ( ugled ponuditelja, jamstva ),
- sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost
razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za
kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih,
- visina naknade, cijena, tehničko dostignuće,
estetske, funkcionalne i ekološke osobine,
- iskustvo ponuditelja u obavljanju predmeta
koncesije,
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Članak 14.
Stručno povjerenstvo na temelju pregleda i ocjene
pristiglih ponuda sastavlja zapisnik koji sadrži
prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za davanje koncesije ili prijedlog
odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Temeljem prijedloga stručnog povjerenstva
odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
donosi Općinsko vijeće Općine Bilje.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
sadrži elemente potrebne prema ZOK te određenje
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djelatnosti za koju se daje koncesija, prava i
obveze koncesionara, uključujući i pravo
građenja i korištenja objekata i uređaja
komunalne
infrastrukture
te
obvezu
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, visinu naknade za koncesiju,
rok u kojemu je najpovoljniji ponuditelja
obvezan potpisati ugovor o koncesiji,
obrazloženje odabira, uputu o pravnom
lijeku, potpis odgovorne osobe i pečat te
druga pitanja od značaja za obavljanje
djelatnosti koncesije.
Članak 15.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda dostavlja se svakom ponuditelju bez
odgode
preporučenom
poštom
s
povratnicom ili na drugi dokazivi način.
Rok za donošenje odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja ne može biti kraći
od 30 dana od dana isteka roka za dostavu
ponuda.
Ugovor o koncesiji ne smije se potpisati
prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi
15 dana od dana dostave odluke o odabiru
svakom ponuditelju.
Završetkom razdoblja mirovanja smije se
potpisati ugovor o koncesiji ako žalbom nije
pokrenut postupak pravne zaštite.
Ako je žalbom pokrenut postupak pravne
zaštite, ugovor o koncesiji smije se potpisati
kada odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja postane konačna, tj. ako je
uložena žalba odbačena ili odbijena.
Članak 16.
Postupak davanje koncesije nakon isteka
roka za dostavu ponuda poništiti će se:
- ako postanu poznate okolnosti koje bi, da
su bile poznate prije pokretanja postupka
davanja koncesije, dovle do neobjavljivanja
obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do
sadržajno bitno drugačije obavijesti ili
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- ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za
dostavu ponuda ili
- ako nakon isključenja ponuda u postupku
davanja koncesije ne preostane nijedna
prihvatljiva ponuda ili
- ako se na temelju kriterija za odabir
najpovoljnije ponude ne može izvršiti odabir ili
- u ostalim slučajevima predviđenim posebnim
propisima.
Odluka o poništenju postupka dostavlja se
ponuditeljima kao i odluka o odabiru, na što se
primjenjuje i postupak pravne zaštite.
V. UGOVOR O KONCESIJI
Članak 17.
Nakon
konačnosti
odluke
o
odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja općinski načelnik sa
odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o
koncesiji koji osim elemenata iz ZOK obavezno
sadrži i:
- djelatnost za koju se koncesija daje,
- rok za koji se koncesija daje,
- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
- cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
- prava i obveze Općine Bilje,
- prava i obveze koncesionara,
- jamstva ili odgovarajuće instrumente osiguranja
koncesionara,
- način prestanka koncesije,
- ugovorne kazne.

VI. PRESTANAK KONCESIJE
Članak 18.
Koncesija prestaje:
- istekom roka na koji je dana,
- smrću fizičke osobe koncesionara,
odnosno prestankom pravne osobe
koncesionara
- ukidanjem,
poništavanjem
ili
oglašivanjem ništavom odluke o
davanju koncesije, u razdoblju nakon
sklapanja ugovora o koncesiji,
- raskidom ugovora o koncesiji zbog
javnog interesa (kada javni interes
utvrdi Hrvatski sabor),

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj ,iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

«Službeni glasnik»

64
-

-

jednostranim raskidom ugovora o
koncesiji od strane Općine Bilje u
slučajevima predviđenima ZOKom i ugovorom o koncesiji,
sporazumnim raskidom ugovora
o koncesiji,
pravomoćnošću sudske odluke
kojom se ugovor o koncesiji
utvrđuje
ništetnim
ili
se
poništava.

Prije jednostranog raskida ugovora o
koncesiji od strane Općine Bilje, Općina
Bilje mora prethodno pisanim putem
upozoriti koncesionara o takvoj svojoj
namjeri te mu odrediti primjereni rok u
kojem se može izjasniti o razlozima raskida i
otkloniti razloge za raskid ugovora o
koncesiji te upozorenje da će Općine Bilje
ukoliko koncesionar ne ukloni navedene
razloge u ostavljenom roku raskinuti ugovor
o koncesiji.
U slučaju jednostranog raskida ugovora o
koncesiji od strane Općine Bilje, Općina
Bilje ima pravo na naknadu štete koju joj je
prouzročio koncesionar u skladu s općim
odredbama obveznog prava.
VII. PRAVNA ZAŠTITA
Članak 19.
Za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima
davanja koncesija nadležna je Državna
komisija za kontrolu postupaka javne
nabave.
Pravna zaštita u postupku davanja koncesije
provodi se u skladu s propisima kojima se
uređuje javna nabava.
VIII. PRIJELAZNE
ODREDBE

I

ZAVRŠNE

Članak 20.
U slučaju potrebe za obavljanjem pojedine
komunalne djelatnosti iz članka 2. ove
odluke prije završetka postupka davanja
koncesije, općinski načelnik može na
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temelju činjenica poznatih u vrijeme donošenja
odluke, prema okolnostima slučaja privremenim
rješenjem, radi ispunjenja javnog interesa,
odobriti pravnoj ili fizičkoj osobi privremeno
obavljanje pojedine komunalne djelatnosti do
završetka postupka davanja koncesije.
Pod završetkom postupka davanja koncesije
smatra se sklapanje ugovora o koncesiji.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka određuju se
uvjeti bitni za obavljanje pojedine komunalne
djelatnosti iz članka 2. ove odluke.
Članak 21.
Na odnose koji nisu uređeni ovom odlukom na
odgovarajući način primjenjivati će se pozitivni
propisi kojima se uređuje područje komunalnog
gospodarstva, koncesija, javne nabave te ostali
pozitivni propisi Republike Hrvatske.
Komunalne djelatnosti iz članka 2. ove odluke za
koje je sklopljen ugovor o koncesiji nastaviti će se
obavljati do isteka važenja ugovora o koncesiji.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o načinu obavljanja komunalnih
djelatnosti Općine Bilje («Službeni glasnik
Općine Bilje» br. 1/08 i 8/10), u dijelu koji se
odnosi na koncesije.
Ova Odluka objaviti će se u «Službenom glasniku
Općine Bilje» i stupa na snagu osmog dana od
dana objave.
KLASA:363-02/13-01/1
URBROJ: 2100/02-13- 3
Bilje, 15. srpnja 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.
**********************************
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35.
Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN –
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 ), članka 11. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( NN – 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 – dalje: ZKG ), članka 3. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje će se na području Općine Bilje obavljati davanjem koncesije i
članka 31. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik» broj: 05/09, 4/11., 5/12), Općinsko vijeće
općine Bilje, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013.g. donosi slijedeću
ODLUKU
o potrebi dodjele koncesije za komunalnu djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na
području Općine Bilje
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se potreba za obavljanjem komunalne djelatnosti prijevoza putnika u
javnom prometu na području Općine Bilje kao djelatnost od javnog interesa.
Članak 2.
Komunalna djelatnost iz članka 1. obavljati će se davanjem u koncesiju.
Koncesija iz stavka 1. ovog članka daje se na rok od 5 godina od dana sklapanja ugovora o
koncesiji.
Članak 3.
Na postupak davanja koncesije primjenjuje se Odluka o djelatnostima koje će se na području
Općine Bilje obavljati davanjem u koncesiju.
Članak 4.
Komunalna djelatnost iz članka 1. ove odluke ima se obavljati na linijama na području Općine
Bilje, prema voznim redovima i stajalištima kako slijedi:
Stajališta
BILJE
Kopačevo
Vardarac
Lug

Vrijeme u polasku
6:33
6:37
6:43
6:50

10:43
10:47
10:53
11:00

13:43
13:47
13:53
14:00

14:33
14:37
14:43
14:50

15:33
15:37
15:43
15:50

16:23
16:27
16:33
16:40

17:13
17:17
17:23
17:30

18:43
18:47
18:53
19:00

19:43
19:47
19:53
20:00

22:23
22:27
22:33
22:40

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj ,iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

«Službeni glasnik»

66

Stajališta
BILJE
Kopačevo
Vardarac
Lug
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Vrijeme u povratku
5:32
5:28
5:22
5:15

6:07
6:03
5:57
5:50

6:48
6:44
6:38
6:31

12:19
12:15
12:09
12:02

19:32
19:28
19:22
19:15

Članak 5.
Komunalna djelatnost iz članka 1. ove odluke ima se obavljati na način koji je jednak za sve
korisnike usluge u skladu sa općim uvjetima prijevoza osobe koja obavlja komunalnu djelatnost.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IGOR RUŽIČKA ,dipl.iur. ,v.r.
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