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65. 

 

Na temeljem članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 05/13 i 3/14) Općinsko vijeće 

Općine Bilje, na svojoj 27. sjednici 

održanoj dana 11.11.2016. g. donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o suglasnosti na provedbu ulaganja na 

području Općine Bilje (Izgradnja ceste u 

ul. Ivana Mažuranića u Bilju) unutar Mjere 

07 "Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima" iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014-2020 

 

 

I. 

 

Ovom Odlukom daje se suglasnost na 

provedbu ulaganja na području Općine 

Bilje (Izgradnja ceste u ul. Ivana 

Mažuranića u Bilju) unutar Mjere 07 

"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima" iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014-

2020.  

 

II. 

 

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 I., 

da primi sredstva, izvrši uplate sukladno 

potpisanim ugovorima, podnese izvješća i 

dr.  

 

III. 

 

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko 

vijeće o potpisanom ugovoru. 

 

 

 

IV. 

 

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke 

planirana u Proračunu Općine Bilje za 

2016. godinu i projekcijama za 2017 i 

2018.g. godinu, a sredstva koja nisu 

planirana Proračunom osigurati će se 

Izmjenama i dopunama Proračuna. 

 

 

V. 

 

Sastavni dio ove Odluke čini Prilog uz 

odluku predstavničkog tijela jedinice 

lokalne samouprave o suglasnosti za 

provedbu ulaganja na području Općine 

Bilje (KLASA: 306-02/15-01/1, URBROJ: 

2100/02-01-16- 18 )  unutar Mjere 07 

"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima" iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014-

2020, „OPIS PROJEKTA/OPERACIJE“, u 

privitku.  

 

VI. 

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje.  

 

Klasa: 306-02/15-01/1 

Urbroj: 2100/02-01-16- 18 

Bilje, 11. studenog 2016.g. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE BILJE  

IGOR RUŽIČKA , mag.iur. 

********************************** 
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66. 

 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj: 5/13.i 3/14) Općinsko vijeće 

Općine Bilje na svojoj 27. sjednici 

održanoj dana 11.11. 2016. godine donosi 

slijedeću  

 

ODLUKU O IZMJENI   

Odluke o broju korisnika i visini stipendija 

učenicima srednjih škola za školsku 

2016/2017.godinu. 

 

I. 

Odluka o broju korisnika i visini stipendija 

učenicima srednjih škola za školsku 

2016/2017.godinu ( Klasa:604-02/16-01/1 

Ur.br.:2100/02-01-16-1. od 27. rujna 

2016.g.) mijenja se na način da se u točki I. 

umjesto broja 15 upisuje broj „30“ . , 

tako da sada točka I. glasi 

 

„ Utvrđuje se  broj korisnika i visina 

stipendija za školsku 2016/2017.godinu 

kako slijedi:  

30  učeničkih stipendija u iznosu od 400,00 

kuna. „ 

 

II. 

Ostale odredbe Odluke ostaju ne 

promijenjene. 

 

             III. 

Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Bilje. 

 

Klasa: 604-02/16-01/1 

Urbroj: 2100/02-01-16-70 

Bilje, 11. studenog 2016.g.  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE BILJE  

IGOR RUŽIČKA , mag.iur. 

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

 

 

67. 

Nakon izvršenog uspoređivanja s 

izvornim  tekstom, utvrđena je pogreška u  

Odluci o donošenju Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Bilje    

( „Službeni glasnik“ Općine Bilje br. 2/16 )  

te se daje slijedeći  

 

ISPRAVAK 

ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I 

DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA 

OPĆINE BILJE 

 

U Članku 9. ispravlja se tekst: „Odluci o 

zaštiti izvorišta-crpilišta “Bilje-Konkološ“ 

, i upisuje tekst: „Odluci o zaštiti izvorišta 

“Bilje-Konkološ“. 

U Članku  11. stavku 2. ispravlja se  riječ: 

„ mijenja “,  i upisuje se riječ: „ dodaje  “. 

U Članku 64. ispravlja se riječ: „površine“, 

i upisuje se riječ: „površinama“. 

U Članku 93. ispravlja se tekst: „ šest 

novih članaka 157.a-157.f. “ , i upisuje se 

tekst: „ četiri nova članka 157.a -157.d “. 

U Članku 99. ispravlja se tekst: „ Članak 

164., se mijenja i glasi:“  koji nakon 

ispravka glasi:  „ U članku 164., mijenja se 

priložena tablica u 2. stavku i  stavak 3. , te 

glase:  “.   

U Članku 152. ispravljaju se riječi: „ 

podalineja 2. “  i upisuju se  riječi:  „ 

podalineji 2., podtočka 2“.  

U Članku 157. ispravljaju se brojevi: „ 

307-310“ , tako da nakon ispravka glase: „ 

307-311“.  

 

Klasa:350-04/16-01/1 

Urbroj:2100/02-01-16-9 

Bilje , 10. studenog 2016.g. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA STATUT,  

POSLOVNIK I NORMATIVNU  

DJELATNOST  

IGOR RUŽIČKA , mag.iur. 

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