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Na temeljem članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, 5/13, 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni
tekst) Općinsko vijeće Općine Bilje, na
svojoj 11. sjednici održanoj dana 19. srpnja
2018. g. donijelo je
ODLUKU
o suglasnosti na provedbu ulaganja na
području Općine Bilje unutar Mjere 07
"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima" iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
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Ovlašćuje se Načelnik da poduzme sve
aktivnosti
i
potpiše
svu
potrebnu
dokumentaciju za prijavu projekta, pripremu,
provođenje i implementaciju projekta koji je
predmetom ove Odluke, primjerice: da
potpiše sve potrebne ugovore za provedbu
ulaganja iz točke II., da primi sredstva, izvrši
uplate sukladno potpisanim ugovorima,
podnese izvješća i dr.
V.
Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće
o potpisanom ugovoru.
VI.

I.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka
o suglasnosti na provedbu ulaganja na
području Općine Bilje unutar Mjere 07
"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima" iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
(KLASA:
306-02/15-01/1;
URBROJ:
2100/02-01-17-32) od 14. ožujka 2017.
godine.
II.
Ovom Odlukom daje se suglasnost na
provedbu ulaganja na području Općine Bilje
unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima" iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014-2020 za Izgradnju dječjeg
vrtića u Kopačevu.

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke
planirana su u Proračunu Općine Bilje, a
sredstva koja nisu planirana Proračunom
osigurati će se Izmjenama i dopunama
Proračuna.
VII.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.
Klasa: 306-02/15-01/1
Urbroj: 2100/02-01-18- 47
Bilje, 19. srpnja 2018.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BILJE
SREĆKO TATAREVIĆ,v.r.
**********************************

III.
Općina Bilje provest će ulaganje Izgradnja
dječjeg vrtića u Kopačevu sukladno prilogu
Opis projekta koji je sastavni dio ove Odluke
a kojim su utvrđeni svi detalji predmetnog
ulaganja.
IV.
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PRILOG
UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 306-02/15-01/1; URBROJ: 2100/02-01-18-47)
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020
OPIS PROJEKTA
1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg
dokumenta)
IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U KOPAČEVU
2. KORISNIK PROJEKTA
2.1. NAZIV KORISNIKA
Općina Bilje
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA KORISNIKA
Kralja Zvonimara 1 B, 31 327 Bilje
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Željko Cickaj, općinski načelnik
2.5. KONTAKT
tel. 031/751-400
fax. 031/751-410
e-mail: bilje@bilje.hr
3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)
3.1.1. PODMJERA
Podmjera 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
«
3.1.2. TIP OPERACIJE
7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «_
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Osječko-baranjska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Bilje
3.2.3. NASELJE/NASELJA
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Kopačevo
3.3. CILJEVI PROJEKTA
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Cilj - poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo kroz povećanje
kvalitete predškolskog odgoja i osiguravanje kvalitetnih pedagoških uvjeta u naselju sa većinskim
stanovništvom mađarske nacionalne manjine izgradnjom novog objekta.
Projektni prijedlog u skladu je s ciljevima natječaja, jer je „Program ruralnog razvoja RH za
razdoblje 2014. – 2020“ i objavljen kao odgovor na razvojne prioritete na lokalnoj i regionalnoj
razini i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te
doprinosi jačanju socijalne kohezije i održivom razvoju. Projekt ima utjecaj i na rješavanje
gospodarskih prioriteta Prijavitelja, kao i na općeniti socijalni status mještana podizanjem kvalitete
života na području naselja.
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata
za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Rezultat projekta je povećanje kvalitete predškolskog odgoja što je mjerljivo izgrađenim i
opremljenim objektom dječjeg vrtića u naselju Kopačevo. Projekt izgradnje dječjeg vrtića u
Kopačevu doprinosi rješavanju problema koji utječu na kvalitetu života lokalnog stanovništva, te
kvalitetu i standarde predškolskog odgoja.
Provedbom projekta izgraditi će se dječji vrtić ukupne neto korisne površine od 310,26 m2, koji će
biti u potpunosti opremljen, te će se urediti okoliš dječjeg vrtića sa svim popratnim sadržajima.
3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Ako je odgovor ''DA'':
a)

opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Izravno će se završetkom projekta otvoriti tri nova radna mjesta, od čega dva radna mjesta
odgojitelja u jasličkom programu i jedno radno mjesto pomoćnog osoblja, dok će ostala radna
mjesta u vrtiću popuniti trenutni zaposlenici koji rade u postojećem prostoru. Projekt će neizravno
utjecati na povećanje zaposlenosti jer će mladim obiteljima biti osigurana briga za djecu od 6 do 36
mjeseci starosti, što do završetka projekta nemaju pa će roditelji moći sudjelovati na tržištu rada._
b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano
razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

R.br.

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
Planirana godina ili
Planirani
planirano razdoblje
Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) broj radnih
stvaranja novog radnog
mjesta
mjesta nakon realizacije
projekta
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Odgojitelj/ica u jasličkom programu

Pomoćno osoblje, djelatnik/ca će pola
radnog vremena raditi na poslovima
2
pomoćnog kuhara/ice, a pola vremena na
radnom mjestu špremača/ice
Napomena:

_________________
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2

Prva pedagoška godina u
kojoj će se provoditi
jaslički program u novom
objektu

1

Po početku korištenja
objekta

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz
Priloga 10 Natječaja.
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za
potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti
stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere
7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Trajanje projekta procjenjuje se na 24 mjeseca u koje je uračunato i vrijeme potrebno za pripremu i
provedbu javne nabave i ishođenje uporabne dozvole.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše
800 znakova)
U svrhu provedbe projekta potrebno je provesti procedure javne nabave za ugovaranje radova i
opremanje, te provesti građevinske radove i opremanje objekta. Tu spadaju: građevinski radovi,
obrtnički radovi, završne radove, manipulativne površine, vodovod i kanalizacija, elektrotehničkih
instalacija, strojarski radovi i opremanje - namještaj.
Osim toga u toku provedbe radit će se vidljivost i promidžba, te upravljanje projektom. Završni
radovi kao što je ishođenja uporabne dozvole, potvrda da je oprema stavljena u uporabu, izrada
evaluacijskog izvještaja te finalnog izvještaja i dr. biti će izvršeni do predviđenog trajanja projekta,
a to je 24 mjeseca.
3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije.
Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat
zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se
uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne
aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je
navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su
lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog
projekta)
Izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su potvrde javno-pravnih tijela i ishođena građevinska
dozvola (pravomoćna).
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova,
uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan
nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')
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Ukupna vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji uključujući prihvatljive i
neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV iznosi 5.123.996,30 kn.
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne
vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno
članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti,
ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja,
potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv
trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u
tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu
započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')
Aktivnosti građenja nisu započele
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu korisnika o
dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog
Priloga)
Kao interesna skupina ovog projekta prepoznat je sam Prijavitelj koji provođenjem svojih politika,
a što je vidljivo i provođenjem ovog projekta izravno utječe na socijalne i ekonomske (ne)prilike
zajednice. Tako se kao ciljana skupina nameću stanovnici naselja s naglaskom na korisnike
predškolske ustanove - djeca predškolske dobi i pripadnici mađarske nacionalne manjine jer se u
predmetnoj ustanovi provodi program rad s djecom mađarske nacionalne manjine, odnosno
program se provodi i na hrvatskom i na mađarskom jeziku kako bi se osigurala socijalana
uključenost pripadnika nacionalne manjine kao i pripadnika hrvatskog naroda koji su manjina u
predmetnom naselju. Krajnji korisnici dugoročno gledano su obitelji koje žive u naselju Kopačevo,
te ostalim naseljima Općine Bilje sa većinskim stanovništvom mađarske nacionalne manjine.
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem
se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike;
najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Postojeći vrtić ne odgovara potrebama lokalnog stanovništva i ne zadovoljava sve potrebne
standarde što će se riješiti izgradnjom i opremanjem novog objekta. Ovaj projekt imati će značajan
utjecaj na kvalitetu života lokalnog stanovništva jer se u njemu provodi program rada s djecom
mađarske nacionalne manjine koja sačinjava većinu stanovništva u Kopačevu, potaknuti će
oživljavanje slabije razvijenog područja osiguravanjem kvalitetnog predškolskog odgoja čime će se
ujedno riješiti problem nedostatnih kapaciteta predškolskog odgoja za mještane tog i okolnih
naselja posebno uvođenjem novog jasličkog programa. Projektom se ostvaruje zajamčeno
povećanje socijalne uključenosti, kvalitete života s posebnom pozornošću na osjetljive skupine:
djecu i pripadnike nacionalne manjine.
5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I
DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM
(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta
udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj,
te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo

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

«Službeni glasnik»

398

_________________

Broj 7__

na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim
djelatnostima)
Nije primjenjivo.
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od
posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je
korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Nije primjenjivo.
6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije
i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)
S obzirom na visinu investicije i nešto dulji period povrata ulaganja u javnu infrastrukturu potrebno
je osigurati dodatni izvor financiranja projekta putem apliciranja projektnog prijedloga na fond
EPFFR, poput ovoga. Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja je 5.100.448,70 kn. Iznosu od
2.550.224,35 kn što je ujedno i iznos do 50 posto predujma odobrenih sredstava koristiti će se za
nastale prihvatljive troškove, nakon iskorištavanja tih sredstava za nastale troškove koristiti će se
mogućnost naknade troškova isplatom u dvije rate, prva isplata u iznosu 1.530.134,61 kn i
okončana isplata u iznosu 1.020.089,74 kn. Planirana dinamika za realizaciju projekta je 24
mjeseca, osam mjeseci za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, pet mjeseci za
iskorištavanje sredstva predujma, šest mjeseci za podnošenje zahtjeva za prvu ratu nadoknade
sredstava i pet mjeseci za podnošenje zahtjeva za drugu ratu nadoknade sredstava. Sredstva za
provedbu projekta do trenutka nadoknade sredstava, kao i za neprihvatljive troškove osigurati će se
u Proračunu Općine Bilje.
Dinamika financiranja projekta po mjesecima i iznosima troškova iz Procjene troškova
mjesec
prih. troškovi
Priprema i
provedba JN
Gl. projekt.
Geodetski
projekt

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

10.000,00
10.000,00
69.500,00
8.750,00

kordinator
nadzor
Arheološki
nadzor
Vidljivost
projekta

10.000,00

10.000,00
1.000.000,00

izgradnja
opremanje
Neprihvatljivi
troškovi
predujam
50%
Prva isplata
okončana sit.isplata

23.547,60
2.550.224,35
1.530.134,61
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23.547,60

ukupno
prih. troškovi
Priprema i
provedba JN

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Gl. projekt.
Geodetski
projekt
kordinator

40.000,00

nadzor
Arheološki
nadzor
Vidljivost
projekta

50.000,00

izgradnja

1.500.000,00

opremanje
Neprihvatljivi
troškovi

40.000,00
50.000,00

135.000,00
20.000,00
10.000,00

1.500.000,00

329.836,20
307.362,50

predujam 50%
okončana sit.isplata
Vlastita
sredstva

1.020.089,74

ukupno

5.123.996,30

Proračun projekta će biti specificiran i detaljiziran po provedenom postupku javne nabave, obzirom
da je izrađen Glavni projekt izgradnje.
7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za
provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u
provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici,
članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti
uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od
dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
Općina Bilje provela je projekte u vrijednosti od 21.572.746,59 kn, od kojih bi istaknuli sljedeće:
Projekt prekogranične suradnje sa Srbijom – Panonnia organica (984.606,75 kn), Poduzetnička
zona „Sjever“ Bilje (8.692.125,74 kn), Rekonstrukcija raskrižja županijskih cesta Ž4125 i Ž4042
(Kružni tok) u naselju Bilje (3.809.924,17 kn), Rekonstrukcija prometnih površina u centru
Vardarca (1.055.014,98 kn) i Dječji vrtić u Bilju (6.639.953,21 kn).
U provedbi ovog projekta sudjelovat će 7 djelatnika Općine od kojih su dva diplomirana pravnika
(jedan od njih posjeduje certifikat za javnu nabavu), jedan upravni pravnik, dva diplomirana
ekonomista (jedan od njih posjeduje certifikat za javnu nabavu i Uvjerenje o usavršavanju o
završenom programu cjeloživotnog obrazovanja naziva „Upravljanje projektima u ruralnom
razvoju“), jedan ekonomist te jedan diplomirani inženjer građevine. Navedeni djelatnici činit će
projektni tim sastavljen od voditelja projekta, tri projektna administratora i dva djelatnika zadužena
za financijsko upravljanje projekta i jednog stručnjaka za javnu nabavu.
8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
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(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje
realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)
Sredstva za plaće djelatnika osiguravaju se za svaku godinu iz Proračuna Općine Bilje, dok se
objekt održava sukladno Planu razvojnih programa Općine Bilje, odnosno iz Proračuna Općine
Bilje. Sredstva za redovan rad dječjeg vrtića i pokrivanje stvarnih materijalnih troškova djelomično
će se financirati od sredstava prikupljenih od uplata korisnika, odnosno sudjelovanju roditelja u
cijeni programa (roditeljska cijena) koju utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom, dok se
ostala sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Bilje. Sva sredstva za rad dječjeg vrtića
osiguravaju se u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje, dok se
sredstva za održavanje objekta i opreme osiguravaju Planom razvojnih programa Općine Bilje.
8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA
KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika,
a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet
godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“; navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti
upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Nakon završetka projekta objekt će se ustupiti Dječjem vrtiću Grlica na korištenje, a u čijem
sastavu se nalazi Područni vrtić Kopačevo. DV Grlica osnovala je Općine Bilje 01. listopada 1999.
godine od kada djeluje na četiri lokacije i to matični vrtić u Bilju i područni vrtići u Kopačevu,
Vardarcu i Lugu. DV Grlica specifičan je po konstantnom porastu broja djece koja ga koriste čime
je i nastala potreba za izgradnjom novog objekta. 2014. godine završena je izgradnja novog objekta
u Bilju i od tada su nastale potrebe za dodatnim novim kapacitetima. Sukladno ranijoj uspješnoj
praksi objekt će se ugovorom ustupiti DV Grlica na korištenje, te će se sva sredstva za rad vrtića i
održavanje objekta osigurati u suradnji DV Grlica i Općine Bilje, a samo brigu o potrebnom
održavanju i režijskim troškovima voditi će DV Grlica. U DV Grlica zaposleno je ravnateljica, 11
odgojitelja, računovođa/administrator, kuharica, pomoćna kuharica, 2 spremačice, te prema potrebi
se zapošljavaju 1 viša medicinska sestra, 1 pedagog, 1 profesor engleskog jezika.
9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos
potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju
od 10 godina.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto
prihoda.
Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna
politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te
se popunjen uljepljuje u ovom poglavlju).

Predložak za
izračun neto prihoda.xlsx

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Tablica izračuna neto prihoda
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )
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Izračun diskontiranog neto prihoda

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA
Stavka

Godina
0

1. Prihodi od naknada i članarina
2. Prihodi od najamnina
A. Prihodi poslovanja (1+2)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

162.000

162.000

162.000

162.000

162.000

162.000

162.000

162.000

162.000

162.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

212.000

212.000

212.000

212.000

212.000

212.000

212.000

212.000

212.000

212.000

3. Trošak održavanja

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

4. Trošak e ne rgije

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000
220.974

5. Trošak vanjskih usluga
6. Trošak plaća
7. Trošak amortizacije

220.974

220.974

220.974

220.974

220.974

220.974

220.974

220.974

220.974

B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)

0

600.974

600.974

600.974

600.974

600.974

600.974

600.974

600.974

600.974

600.974

C. Dobit/gubitak [A-B]

0

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Ulaganje u materijalnu imovinu
E. Ulaganje u obrtna sredstva
F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]

5.123.996
200.000
5.323.996

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK
Stavka
I. Dobit/gubitak
II. Trošak amortizacije
III. Ukupna kapitalna ulaganja
IV. Novčani tok [I + II - III]

Godina
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974

-388.974
220.974

0

220.974

220.974

220.974

220.974

220.974

220.974

220.974

220.974

220.974

5.323.996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.323.996

-168.000

-168.000

-168.000

-168.000

-168.000

-168.000

-168.000

-168.000

-168.000

-168.000

V. Ostatak vrijednosti projekta
VI. Diskontni faktor
VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]

-248681,04
1

0,9615

0,9246

0,8890

0,8548

0,8219

0,7903

0,7599

0,7307

0,7026

0,6756

-5323996,3

-161538,5

-155325,4

-149351,4

-143607,1

-138083,8

-132772,8

-127666,2

-122756,0

-118034,6

-281494,8

VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)
[suma diskontiranog novčanog toka]

-6.854.626,79

IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)

-1,29

X. Ukupan iznos umanjenja potpore

0,00

10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM
STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne
razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz
kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom
razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi
spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument
usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt
objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni
dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)
Iz Strateškog razvojnog programa Općine Bilje vidljivo je da je projektni prijedlog u skladu s
istim, a prema navedenim ciljevima:
CILJ 3. Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana, 3.2. Razvoj
ljudskih resursa, 3.2.1. Unapređenje predškolskog obrazovanja, te CILJ 5. Razvoj prepoznatljivog
identiteta Općine Bilje, 5.1. Osnažiti atraktivnost Općine za stanovnike i posjetitelje, 5.1.2. Poticati
vraćanje života u manja naselja, navedeni u poglavlju Ciljevi, prioriteti i mjere, stranica 288,
289,291.
Strateški razvojni program Općine Bilje usvojen je temeljem Odluke o usvajanju strateškog
razvojnog programa Općine Bilje KLASA: 302-02/16-01/2, URBROJ: 2100/02-01-16-1 od
18.travnja 2016. godine u Bilju, objavljene u Službenom glasniku Općine Bilje broj 4/16 od 20.
travnja 2016. godine,
(http://www.bilje.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=54).
Iz Lokalne razvojne strategije za razdoblje od 2014. do 2020. LAG Baranje vidljivo je da je
projektni prijedlog u skladu s istim, a prema navedenim ciljevima:
CILJ 3. Povećanje kvalitete života podizanjem društvenog i okolišnog standarda u ruralnim
sredinama, Prioritet 3.1. Podizanje društvenog standarda, kvalitete života i socijalne uključenosti
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stanovništva u ruralnim sredinama, Mjera 3.1.1. Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i
proširenje lokalnih temeljnih usluga, str 22.
Lokalna razvojna strategija za razdoblje od 2014. do 2020. LAG Baranje usvojena je dana 04.
lipnja 2016. godine i objavljena je na službenim stranicama LAG Baranje,
(http://www.lag-baranja.hr/lag/images/dokumenti/LRS-2014-2020-LAG-Baranja.pdf).
11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM
STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA
Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno
lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.
Ovom izjavom, ja __ŽELJKO CICKAJ_, osobni identifikacijski broj (OIB) _07865079011_
__OPĆINSKI NAČELNIK_ u svojstvu odgovorne osobe korisnika _OPĆINE BILJE__ osobni
identifikacijski broj (OIB) _23962939458_ izjavljujem da se korisnik _OPĆINA BILJE_
obvezuje planirano ulaganje odnosno objekt dječjeg vrtića učiniti dostupnim lokalnom
stanovništvu i različitim interesnim skupinama, pogotovo djeci predškolskog uzrasta kojima
je namijenjeno ovo ulaganje, te stanovnicima naselja Kopačevu sukladno namjeni i
korištenju prostora, a za koje se putem Zahtjeva za potporu traže sredstva potpore iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u okviru projekta prijavljenog na Natječaj za
provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu« za tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu« sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020. (NN 71/16, 15/17 i 17/17).
Potpisom ove Izjave jamčim pod materijalnom i kaznenom odgovornošću za istinitost i točnost
navoda u Izjavi.

Datum:
Bilje, 17. srpanj 2018. godine

Potpis i pečat:
Željko Cickaj,v.r.
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55.
Na temeljem članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, 5/13, 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni
tekst) Općinsko vijeće Općine Bilje, na
svojoj 11. sjednici održanoj dana 19. srpnja
2018. g. donijelo je

ODLUKU
o suglasnosti na provedbu ulaganja na
području Općine Bilje
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost na
provedbu ulaganja na području Općine Bilje
za energetsku obnovu Doma kulture u
Kopačevu.
II.
Općina Bilje provest će energetsku obnovu
Doma kulture u Kopačevu.
III.
Ovlašćuje se Načelnik da poduzme sve
aktivnosti
i
potpiše
svu
potrebnu
dokumentaciju za prijavu projekta, pripremu,
provođenje i implementaciju projekta koji je
predmetom ove Odluke.
IV.
Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće
o potpisanom ugovoru.
V.
Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke
planirana su u Proračunu Općine Bilje, a
sredstva koja nisu planirana Proračunom
osigurati će se Izmjenama i dopunama
Proračuna.
VI.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.
Klasa: 306-02/18-01/1
Urbroj: 2100/02-01-18- 21
Bilje, 19. srpnja 2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BILJE
SREĆKO TATAREVIĆ,v.r.
**********************************
56.
Na temeljem članka 34. Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, 5/13,
3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćen tekst) Općinsko
vijeće Općine Bilje, na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 19. srpnja 2018. g. donijelo je

ODLUKU
o suglasnosti na provedbu ulaganja na
području Općine Bilje
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost na
provedbu ulaganja na području Općine Bilje
za energetsku obnovu Doma kulture u
Vardarcu.
II.
Općina Bilje provest će energetsku obnovu
Doma kulture u Vardarcu.
III.
Ovlašćuje se Načelnik da poduzme sve
aktivnosti
i
potpiše
svu
potrebnu
dokumentaciju za prijavu projekta, pripremu,
provođenje i implementaciju projekta koji je
predmetom ove Odluke.
IV.
Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće
o potpisanom ugovoru.
V.
Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke
planirana su u Proračunu Općine Bilje, a
sredstva koja nisu planirana Proračunom
osigurati će se Izmjenama i dopunama
Proračuna.
VI.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.
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V.
Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke
planirana su u Proračunu Općine Bilje, a
sredstva koja nisu planirana Proračunom
osigurati će se Izmjenama i dopunama
Proračuna.
VI.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.

57.
Na temeljem članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, 5/13, 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni
tekst) Općinsko vijeće Općine Bilje, na
svojoj 11. sjednici održanoj dana 19. srpnja
2018. g. donijelo je
ODLUKU
o suglasnosti na provedbu ulaganja na
području Općine Bilje

Klasa: 306-02/18-01/1
Urbroj: 2100/02-01-18- 24
Bilje, 19. srpnja 2018.g.
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58.

I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost na
provedbu ulaganja na području Općine Bilje
za rekonstrukciju i dogradnju biciklističkopješačke staze.
II.
Općina Bilje provest će rekonstrukciju i
nadogradnju biciklistički – pješačke staze.
III.
Ovlašćuje se Načelnik da poduzme sve
aktivnosti, izradi, izmjeni, dopuni i potpiše
svu potrebnu dokumentaciju za prijavu
projekta,
pripremu,
provođenje
i
implementaciju projekta koji je predmetom
ove Odluke, primjerice: da potpiše sve
potrebne ugovore za provedbu ulaganja iz
točke I., da primi sredstva, izvrši uplate
sukladno potpisanim ugovorima, podnese
izvješća i dr.
IV.
Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće
o potpisanom ugovoru.

Na temeljem članka 34. Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, 5/13,
3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) Općinsko
vijeće Općine Bilje, na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 19. srpnja 2018. g. donijelo je

ODLUKU
o suglasnosti na provedbu ulaganja na
području Općine Bilje
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost na
provedbu ulaganja na području Općine Bilje
za izradu projektno-tehničke dokumentacije
za dvorac E. Savoyski u Bilju.
II.
Općina Bilje izraditi će projektno-tehničku
dokumentaciju za dvorac E. Savoyski u Bilju.
III.
Ovlašćuje se Načelnik da poduzme sve
aktivnosti
i
potpiše
svu
potrebnu
dokumentaciju za prijavu projekta, pripremu,
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provođenje i implementaciju projekta koji je
predmetom ove Odluke.

Općine Bilje, broj 4/16 mijenja se na način da
se :

IV.
Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće
o potpisanom ugovoru.

u Članku 7. stavak 2. pod rednim broja 12.
iza zareza poslije riječi plaćanja dodaju riječi
„ kao ni ponuda ponuditelja u kojoj
je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba ,
fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili
odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila
zakupnik općinskog poslovnog prostora, a
nije uredno ispunjavala ugovorene obveze „,

V.
Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke
planirana su u Proračunu Općine Bilje, a
sredstva koja nisu planirana Proračunom
osigurati će se Izmjenama i dopunama
Proračuna.
VI.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.

Klasa: 306-02/18-01/1
Urbroj: 2100/02-01-18- 25
Bilje, 19. srpnja 2018.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BILJE
SREĆKO TATAREVIĆ,v.r.
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59.
Na temelju članka 42. stavak 2.
Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora
(Narodne novine , broj :125/11 i 64/15) i
članka 34. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj: 5/13. 3/14, 2/18.
i 3/18.-pročišćen tekst) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 11. sjednici održanoj
19. srpnja 2018.godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni dopuni Odluke o davanju u zakup i
kupoprodaji poslovnih prostora
I.
Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji
poslovnih prostora ( „Službeni glasnik“

Tako da sada tekst pod rednim brojem
12. glasi:
12. naznaku da se neće razmatrati ponude
ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan
podnošenja ponude imaju dospjelih, a
nepodmirenih dugovanja prema Republici
Hrvatskoj ili Općini Bilje, ili onih ponuditelja
kojima je sukladno posebnim propisima
odobrena odgoda plaćanja obveza, a ne
pridržavaju se rokova plaćanja, kao ni
ponuda ponuditelja u kojoj je osnivač,
vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba
koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna
osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik
općinskog poslovnog prostora, a nije uredno
ispunjavala ugovorene obveze u zadnjih 5
godina,
II.
Ova odluka biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.

KLASA: 372-01/16-01/1
URBROJ: 2100/02-01-18-6
Bilje, 19. srpnja 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BILJE
SREĆKO TATAREVIĆ,v.r.
**********************************
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