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16. 

Temeljem članka 48. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi 
(»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i 
članka  31. Statuta Općine Bilje («Službeni 
glasnik»  Općine Bilje , broj 05/09., 
4/11),Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 35. sjednici održanoj dana 26.04. 
2012.  godine  donijelo je 

  
ODLUKU 

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA   
Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja 
roditelja u cijeni programa Dječjeg 
vrtića «Grlica» Bilje 

  
I. 

Pravila o načinu i uvjetima 
sudjelovanja roditelja u cijeni programa 
Dječjeg vrtića «Grlica» Bilje   (Klasa:402-
07/01-01/15, Urbroj:2100/02-01-01-3, od 
11.rujna 2001.g.), Izmjene i dopune pravila 
o sudjelovanja roditelja u cijeni programa 
Dječjeg vrtića «Grlica» Bilje (Klasa:402-
07/02-01-03-15, Urbroj:2100/02-01-03-12, 
od 18.09.2003.g.) i Izmjene  i dopune 
pravila o sudjelovanju  roditelja u cijeni 
programa Dječjeg vrtića «Grlica» Bilje 
(Klasa:601-01/05-01/2, Urbroj.2100/02-
05-4, od 25.11.2005.g.)  
 
 mijenjaju  se na način : 
 
Članak 6.se briše  
 
Članak  7. mijenja se ,  tako da sada glasi: 
 
„Oslobađaju  se obveze sudjelovanja u 
cijeni programa vrtića za djecu: 

- područnih vrtića koji se zatvaraju 
tijekom srpnja i kolovoza  

- za vrijeme korištenja godišnjeg 
odmora roditelja sudjeluje se u 
cijeni sa 25% od pune cijene 
prijavljenog programa, a uz 
predočenje pisane potvrde o 
korištenju godišnjeg odmora 
roditelja . 

 
U članku  8.briše se riječ „ i to  preko 5 
(pet)“, a upisuje „ preko 3 (tri)“, tako da 
sada glasi:  
 
„Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u 
cijeni programa Dječjeg vrtića i to: 
- za dijete koje zbog bolesti preko 3 (tri) tri 
dana ne koristi  program vrtića umanjit će 
se za 
 75 % od cijene utvrđenog programa, za 
dane ne korištenja programa.. 
O izostanku djeteta iz Dječjeg vrtića u 
smislu prethodnog stavka roditelji su dužni 
obavijestiti Dječji vrtić u roku od 15 dana 
te pri ponovnom dolasku u ustanovu 
donijeti pisanu ispričnicu od liječnika. 
 
U članku 10.,  u prvom stavku  brišu se 
riječi   „na žiro-račun Dječjeg vrtića“ , tako 
da sada glasi: 
 
„ Roditelji neposredni korisnici programa 
Dječjeg vrtića, dužni su sudjelovanje  u 
cijeni programa dječjeg vrtića uplatiti 
najkasnije do 15-tog  u mjesecu za tekući 
mjesec. 

II. 
 

Ova Odluka o  izmjenama i dopunama 
Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja 
roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića 
«Grlica» Bilje biti će objavljena u 
Službenom glasniku Općine Bilje 
 

III. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana 
od  objave u „Službenom glasniku“ Općine 
Bilje. 
 
Klasa: 601-01/05-01/2 
Ur.broj: 2100/02-12-7 
Bilje, 26.04. 2012.g.  
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
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17. 
 

Temeljem članka 35. i članka 57.  
Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi  (»Narodne 
novine« broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno 
tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 i 
36/09. ) i članka  31. i 107. Statuta Općine 
Bilje («Službeni glasnik»  Općine Bilje , 
broj : 05/09.i  4/11 – I. Statutarna odluka o 
izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje  ) 
Općinsko vijeće Općine Bilje, na svojoj 
35. sjednici održanoj dana 26.04. 2012.  
godine  donosi  

 
II. STATUTARNU ODLUKU O 
IZMJENI I DOPUNI STATUTA 

OPĆINE BILJE 
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, 
broj:05/09. i 4/11 – I. Statutarna odluka o 
izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje ) 

  
Članak 1. 

 
U Statutu Općine Bilje („Službeni glasnik“ 
Općine Bilje , broj: 05/09. i 4/11 – I. 
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama 
Statuta Općine Bilje ) , članak 31. stavak 1. 
iza podstavka:  
 

- „osniva javne ustanove, ustanove, 
trgovačka društva i druge pravne 
osobe za obavljanje gospodarskih, 
društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa za Općinu“ 

 
brišu se slijedeći podstavci koji glase:  
 

- „propisuje način provedbe javnog 
natječaja i uvjete za članove  
upravnih tijela i nadzornih odbora 
trgovačkih društava u kojima je 
Općina Bilje  jedini osnivač i član i 
u trgovačkim društvima u kojima 
ima udjele ili dionice,“ 

 
- „imenuje  i razrješava članove 

upravnih tijela i nadzornih odbora u 
trgovačkim društvima u kojima je 

Općina  Bilje  jedini osnivač i član 
kao i u trgovačkim društvima u 
kojima ima udjele ili dionice, „  

 
i umjesto njih upisuju se slijedeći 
podstavci : 
 

- „ imenuje i razrješava članove 
upravnih tijela i nadzornih odbora u 
trgovačkim društvima i drugim 
pravnim osobama u kojima je 
Općina Bilje jedini osnivač i član,“ 

 
     -  „ predlaže glavnoj skupštini,  
odnosno skupštini društva članove 
upravnih tijela i nadzornih odbora 
trgovačkih društava u kojima Općina Bilje 
ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu 
društva)“ 

 
a nastavno se navode postojeći 

podstavci. 
 

Članak 2. 
 
U Statutu Općine Bilje („Službeni glasnik“ 
Općine Bilje , broj: 05/09. i 4/11 – I. 
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni 
Statuta Općine Bilje ) u članku 78. brišu se 
slijedeći stavci koji glase:  
 
 „ U trgovačkim društvima u kojima 
je Općina Bilje jedini osnivač i član 
Općinski načelnik je zakonski zastupnik 
skupštine  društva. U trgovačkim 
društvima u kojima Općina Bilje ima 
udjele ili dionice Općinski načelnik je član 
skupštine društva.   
 
 Obavljanje određenih djelatnosti 
Općina Bilje može povjeriti drugim 
pravnim i fizičkim osobama sukladno 
odredbama posebnog zakona.“ 
 
i upisuju se novi stavci 2 i 3 tako da 
glase; 
 
 „ U trgovačkim društvima i drugim 
pravnim osobama u kojima je  Općina 
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Bilje  jedini osnivač i član, Općinsko 
vijeće je skupština Društva, a u odnosu 
prema trećima skupštinu predstavlja 
posebno imenovani opunomoćenik 
skupštine ili zakonski zastupnik Općine 
Bilje, ukoliko opunomoćenik nije 
imenovan. U trgovačkim društvima u 
kojima  Općina Bilje ima dionice ili udjele 
u vlasništvu ( kapitalu društva) Općinski 
načelnik je član skupštine društva ako 
općinsko vijeće posebnom odlukom ne 
odredi drugog opunomoćenika. 
 
 Obavljanje određenih djelatnosti i 
poslova Općinsko vijeće može povjeriti 
drugim pravnim i fizičkim osobama 
sukladno odredbama posebnog zakona.“ 
 

Članak 3. 
 
Ostale odredbe Statuta Općine Bilje  
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj: 
05/09. i 4/11 – I. Statutarna odluka o 
izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje ) 
ostaju nepromijenjene.  
 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 4. 
 
Trgovačka društva i druge pravne osobe u 
kojima je Općina Bilje jedini osnivač i član 
dužne su hitno uskladiti svoje unutarnje 
akte sa odredbama ove II. Statutarne 
odluke u najkraćim rokovima propisanim 
posebnim zakonom za izmjenu njihovih 
akata.  
 

Članak 5. 
 
Do donošenja općih akata kojima se 
uređuju poslovi iz samoupravnog 
djelokruga Općine sukladno posebnim 
zakonima, Statutom i ovom izmjenom i 
dopunom  Statuta, primjenjivat će se 
dosadašnji akti Općine u onom dijelu koji 
nije u suprotnosti sa zakonom, Statutom i 
ovom izmjenom i dopunom Statuta. 
 

 U slučaju suprotnosti odredbi općeg 
akta iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju 
se neposredno odredbe zakona, Statuta i 
ove izmjene i dopune Statuta. 
 
 

Članak 6. 
 
Ova II. Statutarna odluka o izmjeni i 
dopuni Statuta Općine Bilje stupa na snagu 
danom objave u „Službenom glasniku“ 
Općine Bilje. 
 
Klasa:012-08/09-01/1 
Ur.broj: 2100/02-12-16 
Bilje, 26.04. 2012.g.  
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
 
18. 

 
Na temelju članka 31.Statuta  

Općine Bilje („Službeni glasnik Općine 
Bilje“ broj 05/09.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje na svojoj 35. sjednici održanoj dana 
26.04.2012.godine donosi slijedeću  
 

ODLUKU 
o IV. izmjenama i dopunama 

Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje 
učenicima i studentima 

 
I. 

Dopunjuje se čl.2.Pravilnika tako da se 
dodaje stavak 4. koji glasi“ U slučaju da se 
na raspisani natječaj za dodjelu stipendija 
učenicima i studentima Općine Bilje javi 
veći broj kandidata, koji zadovoljavaju 
uvjete Pravilnika, Općinsko vijeće može 
donijeti Odluku o odobravanju dodatnog 
broja stipendija, uz prethodnu izmjenu 
proračuna“.  
 

II. 
U članku 2.stavak 2. briše se tekst „prije 
početka školske/akademske godine“ 
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III. 
U članku 4. 

pod „učenici koji ispunjavaju 
slijedeće uvjete  

a) opći uvjeti  
mijenja se alineja 5. tako da glasi „-
da oni i članovi njihova 
domaćinstva nemaju dugovanja 
prema Općini Bilje iznimno ako su 
korisnici stalne pomoći za 
uzdržavanje Centra za socijalnu 
skrb“. 

 
 pod “studenti koji ispunjavaju 
slijedeće uvjete: 

a) opći uvjeti mijenja se alineja 5.  
tako da glasi „-da oni i članovi 
njihova  domaćinstva nemaju 
dugovanja prema Općini Bilje 
iznimno ako su korisnici stalne 
pomoći za uzdržavanje Centra za 
socijalnu skrb“. 

 
 b)posebni uvjeti u alineji 2. umjesto  
            riječi „vrlo dobar“ treba glasiti  

„dobar“ 
 

IV. 
U članku 5. stavak 2. briše se tekst 
„početkom svake školske/akademske 
godine“. 
 

V. 
U članku 13.točka 2. brišu mijenjaju se  
a),b) i c) cjelokupno tako da sada glase 
 
„a) za dobar uspjeh ……… 10 bodova 
b)za vrlo dobar ………….. 30 bodova 
c) za odličan uspjeh………50 bodova 
 

VI. 
U članku 14. mijenja se cjelokupno 
bodovanje po članu obitelji tako da glasi: 
 
„ -do 500,00 kuna ………………….. 50 
bodova 
-od 501,00 do 1000,00 kuna ……….. 40 
bodova 

-od 1001,00 do 1500,00 kuna………. 30 
bodova 
-od 1501,00 do 2.000,00 kuna……….20 
bodova 
-iznad 2.000,00 kune………………...10 
bodova   
 

VII. 
 Ova odluka biti će objavljena u 
Službenom glasniku Općine Bilje. 
 
 
Klasa:604-02/06-01/1 
Ur.br.:2100/02-12-8 
U Bilju, 26.04.2012.g. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
 
19. 
 
 Na temelju članka 29. Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 
Bilje, broj: 05/09.), Općinsko vijeće 
Općine Bilje na svojoj  35. sjednici 
održanoj dana  26. travnja 2012. godine 
donijelo je: 
 

ODLUKU 
o izvješću o radu komunalnog redara za 

2011. godinu i prihvaćanje Plana i 
programa rada komunalnog redara za 

2012. godinu 
 

I. 
Usvaja se izvješće o radu komunalnog 
redara Općine Bilje za 2011. godinu. 
 

II. 
Prihvaća se Plan i program rada 
komunalnog redara Općine Bilje za 2012. 
godinu. 
 

III. 
Izvješće o radu komunalnog redara Općine 
Bilje za 2011. godinu  i Plan i program 



44                                             «Službeni glasnik»                           Broj 5 
 

*********************************************************************** 
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Ružica Bilkić, oec. načelnica Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 

rada za 2012. godinu prilažu se ovom 
Zaključku i čine njegov sastavni dio. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a biti će objavljena u 
„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 
 
 
KLASA: 080-001/12-01/1 
UR.BROJ: 2100/02-12-2 
Bilje, 26. travnja 2012. god. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

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