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7.
Na temelju članka 35. stavka 1.
točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst
i 137/15 – Ispravak), članka 34. stavka 1.
podstavka 16. Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj
05/13 i 3/14.), primjenom članka 19.
stavka 1. točke 4. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Bilje („Službeni glasnik“
Općine Bilje, broj 05/13), po pisanom
prijedlogu kvalificiranog broja vijećnika,
Općinsko vijeće Općine Bilje
na 3.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana
31. kolovoza 2017. godine donijelo je
ODLUKU
o opozivu i razrješenju predsjednika
Općinskog vijeća Općine Bilje
I.
Opoziva se i razrješuje se dužnosti
predsjednik Općinskog vijeća Općine Bilje
ČABO CICKAI iz Kopačeva, Ferenca
Kiša 13, izabran Odlukom o izboru
predsjednika Općinskog vijeća Općine
Bilje Klasa: 021-01/17-01/2 , Urbroj:
2100/02-01-17-1 od 13. lipnja 2017.g.
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje,
broj
6/2017).
II.
Opozivanom i razriješenom Čabi Cickaiu
prava, obaveze, odgovornosti i nadležnost
predsjednika Općinskog vijeća Općine
Bilje prestaju donošenjem ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu donošenjem, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine
Bilje.

Klasa: 021-01/17-01/2
Urbroj: 2100/02-01-17-4
Bilje, 31. kolovoza 2017. g.
Dostaviti:
1. Razriješeni predsjednik,
2. Evidencija,
3. Pismohrana.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
SREĆKO TATAREVIĆ, v.r.
*************************************

8.
Na temelju članka 35. stavka 1.
točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst
i 137/15 – Ispravak), članka 34. stavka 1.
podstavka 16.
Statuta Općine Bilje
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj
05/13 i 3/14.), primjenom članka 19.
stavka 1. točke 4. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Bilje („Službeni glasnik“
Općine Bilje, broj 05/13), po pisanom
prijedlogu kvalificiranog broja vijećnika,
Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj
dana 31. kolovoza 2017. godine donijelo je
ODLUKU
o izboru i imenovanju predsjednika
Općinskog vijeća Općine Bilje
I.
Na dužnost predsjednik Općinskog vijeća
Općine Bilje izabran je i imenuje se:
SREĆKO TATAREVIĆ
iz Bilja, Hrvatske vojske 13,
II.
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Ova Odluka stupa na snagu donošenjem, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine
Bilje.
Klasa: 021-01/17-01/2
Urbroj: 2100/02-01-17-5
Bilje, 31. kolovoza 2017. g.
Dostaviti:
1. Izabrani predsjednik,
2. Evidencija,
3. Pismohrana.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
SREĆKO TATAREVIĆ, v.r.
*************************************

9.
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 5/13. i 3/14
.),Općinsko vijeće Općine Bilje, na svojoj
3. sjednici održanoj dana 31. kolovoza
2017. 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 (Službeni glasnik Općine
Bilje , br.:5/01, 7/03, 7/5 i 5/12).
mijenjaju se na način da se :
-

u članak 4. briše tekst: „450,00“ i
„350,00“ tako da sada glasi:

„Od dana primjene ove odluke određuje se
jedinstvena cijena kojom roditelji
neposredni korisnici usluge sudjeluju u
cijeni programa i to kako slijedi
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1. CJELODNEVNI PROGRAM U VRTIĆU
U BILJU – 10 SATI
500,00 kn
2. POLUDNEVNI PROGRAM S RUČKOM
U VRTIĆU BILJU – 6 SATI
400,00 kn
3. POLUDNEVNI PROGRAM U VRTIĆU
BILJE, KOPAČEVO,VARDARAC I LUG
250,00 kn

- u članku 7. briše se tekst: tri (3) , a
upisuje 5 (pet), tako da sad glasi
„Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u
cijeni programa Dječjeg vrtića i to:
- za dijete koje zbog bolesti preko 5 (pet)
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.“
II.
Sve ostale odredbe Pravila o
načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u
cijeni programa Dječjeg vrtića
«Grlica»Bilje (Službeni glasnik Općine
Bilje , br.:5/01, 7/03, 7/5 i 5/12) ostaju ne
promijenjene.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od objave u „Službenom glasniku“
Općine Bilje.
Klasa: 601-01/17-01/1
Urbroj: 2100/02-01-17-3
Bilje, 31. kolovoza 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
SREĆKO TATAREVIĆ, v.r.
*************************************
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10.
Klasa: 363-02/03-01/05
Na temelju članka 35. Zakon o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine", br.
33/01, 60/01,

129/05,
109/07,
125/08,
36/09,
36/09, 150/11, 144/12, ( 19/13, i 137/15) i
članka 34. Statuta Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj : 5/13 i 3/14)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 3.
sjednici, održanoj dana 31. kolovoza
2017.godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o zakonskom zastupniku osnivača
Trgovačkog društva Komunalno-Bilje
d.o.o.
I.
Utvrđuje se da je s danom 21.
svibnja 2017.g., temeljem provedenih
neposrednih izbora za općinske načelnike ,
gradonačelnike, župane te njihove
zamjenike 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 da 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.

Urbroj; 2100/02-2- 17- 102
Bilje, 31. kolovoza 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
SREĆKO TATAREVIĆ, v.r.
*************************************

11.
Temeljem članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, broj : 5/13 i 3/14) Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 3. sjednici,
održanoj dana 31. kolovoza 2017.godine
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.
Članak 2.
U Komisija
za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost, izabiru se :
1.
2.
3.
4.

IGOR RUŽIČKA, za predsjednika
SREĆKO TATAREVIĆ, za člana
FRANO KOPIĆ, za člana
MILORAD NENADOVIĆ, za
člana i
5. DAVOR BAGARIĆ, za člana,,

Ovaj zaključak dostaviti će se
Komunalnom - Bilje d.o.o. i biti će
objavljen u «Službenom glasniku» Općine
Bilje.
***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj ,iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

«Službeni glasnik»

25

Članak 3.
Komisija za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i
Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za
izmjenu
Statuta
odnosno
Poslovnika Općinskog vijeća,
- utvrđuje
pročišćeni tekst
Statuta
Općine,
Poslovnika
Općinskog vijeća i ostalih
- općih akata Općinskog vijeća,
- obavlja i druge poslove
određene ovim Statutom.
Članak 4.
Ovo odluka stupa na snagu danom
donošenja biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Bilje.
Klasa: 021-04/17-1671
Urbroj : 2100/02-01-17-2
Bilje, 31. kolovoza 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
SREĆKO TATAREVIĆ, v.r.
*************************************

12.
Na temelju članka 66. Zakona o
poljoprivredi („Narodne novine“ br.
30/15), članka 7. Pravilnika o državnim
potporama poljoprivredi i ruralnom
razvoju („Narodne novine“ br. 101/13),
Programa trošenja sredstava od, zakupa i
prodaje
i
dugogodišnjeg
zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Države
za 2017. godinu (“Službeni
vjesnik” Općine Bilje br.10/16 i 3/17),
Mišljenja Ministarstva poljoprivrede o
usklađenosti prijedloga potpora male
vrijednosti - Programa bespovratnih
potpora u poljoprivredi Općine Bilje za
2017 godinu ( Klasa:404-01/17-01/54 ,
Urbroj: 525-07/0882-17-4,
od 4.
kolovoza 2017.) te članka 31., Statuta
Općine Bilje („Službeni vjesnik“ Općine
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Bilje, br.5/13. i 3/14. ), Općinsko vijeće
Općine Bilje na svojoj 3. sjednici održanoj
dana 31. kolovoza 2017.g. donosi

PROGRAM
BESPOVRATNIH POTPORA U
POLJOPRIVREDI
OPĆINE BILJE ZA 2017. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se
aktivnosti u poljoprivredi za koje će
Općina Bilje u 2017. godini dodjeljivati
potpore male vrijednosti te kriteriji i
postupak dodjele istih.
Program se donosi u cilju razvoja
poljoprivrede
na
području
Općine
sufinanciranjem i dodjelom potpora u više
segmenata, čijim provođenjem se želi
utjecati na brži, kvalitetniji i suvremeniji
razvoj poljoprivrede na području Općine,
odnosno usmjeriti sadašnje i buduće
poljoprivredne proizvođače u suvremene
tokove proizvodnje.
Članak 2.
Najvažniji ciljevi ovog „Programa
bespovratnih potpora u poljoprivredi
Općine Bilje u 2017. godini“ su:
- bolje korištenje poljoprivrednih
površina u svrhu povećanja
primarne poljoprivredne
proizvodnje i podizanja stupnja
prerade poljoprivrednih proizvoda
kroz proizvodnju hrane,
- povećanje konkurentnosti
obiteljskih gospodarstva,
- podizanje kvalitete života i
proširenje gospodarskih programa
na cijelom (ruralnom) području
Općine Bilje.
Potpore podrazumijevaju dodjelu
bespovratnih novčanih sredstava utvrđenih
Proračunom Općine Bilje.
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c)

Članak 3.
Program obuhvaća sljedeće mjere potpore:
1. potpora kapitalnim ulaganjima za
biljnu proizvodnju u zaštićenim
prostorima, za uzgoj povrća,
cvijeća, aromatičnog i ljekovitog
bilja
2. potpore pčelarstvu
3. sufinanciranje troškova analize
tla( kontrola plodnosti tla na
poljoprivrednim gospodarstvima)
4. potpore za edukaciju i stručno
usavršavanje poljoprivrednika
5. potpora za ekološku poljoprivredu/
potpora za financiranje troškova
stručnog nadzora
6. potpore mladim
poljoprivrednicima
7. potpore za pokretanje i razvoj
nepoljoprivrednih djelatnosti na
poljoprivrednim
gospodarstvima u ruralnom
području
Mjere potpora pod točkama od 1.
do 4. su potpore male vrijednosti u
poljoprivrednom sektoru i usklađene su s
Uredbom Komisije (EU) broj 1408/2013.
od 18. prosinca 2013. godine o primjeni
članka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na potpore
de minimis u poljoprivrednom sektoru
("Službeni list" Europske unije L 352/1 od
24. prosinca 2013. godine) i dodjeljuju se
korisnicima koji se bave poljoprivrednom
proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda,
uz iznimku:
a)
potpora čiji je iznos određen na
temelju cijene ili količine
proizvoda stavljenih na tržište,
b)
potpora djelatnostima vezanim uz
izvoz, odnosno potpora koja je
izravno vezana uz izvezene
količine, potpora za osnivanje i
upravljanje
distribucijskom
mrežom ili neke druge tekuće
troškove vezane uz izvoznu
djelatnost,
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potpora uvjetovana korištenjem
domaćih umjesto uvoznih
proizvoda.

Potpore
male
vrijednosti
u
poljoprivrednom sektoru koje su odobrene
prema Uredbi 1408/2013. ne smiju
prelaziti iznos od 15.000 EUR-a po
pojedinom korisniku u bilo kojem
razdoblju unutar tri fiskalne godine. Pri
tome se uzimaju u obzir sve potpore male
vrijednosti neovisno o instrumentu i razini
davatelja potpore male vrijednosti. U obzir
se uzimaju i sredstva iz fondova EU
ukoliko ih je korisnik primio kao potporu
male vrijednosti, neovisno o instrumentu
dodjele.
Sukladno članku 6. Uredbe
1408/2013, podnositelj zahtjeva mora
svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima
dodijeljenih potpora male vrijednosti u
sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.
Općina Bilje kao davatelj državne
potpore dužan je korisniku potpore
dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi
1408/2013.
Mjere potpora pod točkama 5. do 7.
usklađene su s Uredbom Komisije (EU)
1407/2013. od
18. prosinca 2013. godine o primjeni
članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije ("Službeni
list" Europske unije L 352/1 od 18.
prosinca 2013. godine) i dodjeljuju se
korisnicima u svim sektorima osim na:
a) potpore koje se dodjeljuju
poduzetnicima koji djeluju u
sektorima ribarstva i akvakulture
kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ)
broj 104/2000 (1),
b) potpore koje se dodjeljuju
poduzetnicima koji djeluju u
primarnoj proizvodnji
poljoprivrednih proizvoda,
c) potpore koje se dodjeljuju
poduzetnicima koji djeluju u
sektoru prerade i stavljanja na
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tržište poljoprivrednih proizvoda u
sljedećim slučajevima:
- ako je iznos potpore fiksno utvrđen na
temelju cijene ili količine takvih
proizvoda kupljenih od primarnih
proizvođača odnosno koje na tržište
stavljaju poduzetnici u pitanju,

- ako su potpore uvjetovane
njegovim djelomičnim ili
potpunim prenošenjem na
primarne proizvođače,
d) potpore za djelatnosti usmjerene
izvozu u treće zemlje ili države
članice, odnosno potpore koje su
izravno povezane s izvezenim
količinama, s uspostavom i
funkcioniranjem
distribucijske
mreže ili s drugim troškovima
povezanim s izvoznom djelatnošću,
e) potpore koje su uvjetovane
uporabom
domaćih
proizvoda
umjesto uvezenih.
Potpore male vrijednosti koje su
odobrene
prema
Uredbi
komisije
1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine
ne smiju prelaziti iznos od 200.000 EUR-a
po pojedinom korisniku u bilo kojem
razdoblju unutar tri fiskalne godine.
Navedena gornja granica se primjenjuje
bez obzira na oblik potpore male
vrijednosti ili cilj koji se namjerava postići,
te neovisno o tome da li se potpora koju
dodjeljuje država članica u cijelosti ili
djelomično financira iz sredstava koja su
podrijetlom iz Europske unije.
Sukladno članku 6. Uredbe
1407/2013, podnositelj zahtjeva mora
svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima
dodijeljenih potpora male vrijednosti iz
drugih izvora tijekom prethodne dvije
fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini
na propisanom obrascu.
Općina Bilje kao davatelj državne
potpore dužan je korisniku potpore
dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi
1407/2013.
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Članak 4.
Pojam "poduzetnik" u smislu
Uredbe 1408/2013. i Uredbe 1407/2013.
podrazumijeva svaki subjekt koji se bavi
gospodarskom djelatnošću bez obzira na
njegov status i način financiranja, a pojam
"jedan
poduzetnik"
obuhvaća
sva
poduzeća koja su u najmanje jednom od
sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu
glasačkih prava dioničara ili
članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo
imenovati ili smijeniti većinu
članova upravnog, upravljačkog ili
nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo
ostvarivati vladajući utjecaj na
drugo poduzeće prema ugovoru
sklopljenim s tim poduzećem ili
prema odredbama statuta ili
društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili
član drugog poduzeća, kontrolira
samo, u skladu s dogovorom s
drugim dioničarima ili članovima
tog poduzeća, većinu glasačkih
prava dioničara ili glasačkih prava
članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od
odnosa navedenih u prethodnom stavku od a)
do d) preko jednog ili više drugih poduzeća
smatraju se jednim poduzetnikom.
Članak 5.
Mjere potpora male vrijednosti u
poljoprivrednom sektoru sukladne
Uredbi (EU) 1408/2013.
MJERA 1. Potpora kapitalnim
ulaganjima za biljnu proizvodnju u
zaštićenim prostorima, za uzgoj povrća,
cvijeća, aromatičnog i ljekovitog bilja
Potpora za poticanje u biljnoj
proizvodnji ima za cilj povećanje
proizvodnje,
poboljšanje
kakvoće
proizvoda, uvođenje novih tehnologija
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kroz aktivnosti sufinanciranja nabavka
mehanizacije, opreme i postavljanje
zaštićenih prostora u proizvodnji povrća,
voća, cvijeća te aromatičnog i ljekovitog
bilja.

Bilje.

Investicijska potpora za kapitalna
ulaganja
odobrit
će
se
onom
poljoprivrednom
gospodarstvu
koje
ispunjava sljedeće uvjete:
- da se korisnici bave proizvodnjom
povrća,
voća,
cvijeća
te
aromatičnog ili ljekovitog bilja na
otvorenoj površini većoj od 0,5 ha,
- da je zaštićena površina najmanje
100 m2, te
- da je ulaganje izvršeno u novu
mehanizaciju, opremu i zaštićene
prostore.

Korisnik potpore
Poljoprivrednik registriran kao obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro,
mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava.
Korisnik potpore mora imati sjedište ili
prebivalište na području Općine , odnosno
poljoprivredno zemljište se mora nalaziti
na području Općine .
Kratki opis i prihvatljivi troškovi
Potpora za kontrolu plodnosti tla na
poljoprivrednim
gospodarstvima
radi
praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i
utvrđivanja preporuka za gnojidbu u
ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji
voća i povrća podrazumijeva: uzimanje
uzoraka tla na terenu, laboratorijsku
analizu uzoraka tla i interpretaciju rezultata
uključujući preporuke za gnojidbu.
Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i
preporuke za gnojidbu provedenih od
ovlaštenih institucija.
Intenzitet potpore
40% od cijene jedne analize tla i preporuke
za gnojidbu, a najviše do 2.000 kuna.
Korisnik potpore se obvezuje presliku
analize tla dostaviti davatelju potpore.

Potpora
se
odobrava
poljoprivrednicima upisanim u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava i to za
dio iznosa dokumentiranih troškova
prihvatljivih za potporu kapitalnim
(trajna) ulaganjima u sektoru biljne
proizvodnje do 50% nabavne cijene po
priloženom računu, odnosno najviše do
iznosa 15.000,00 kn po korisniku.
MJERA 2. Potpore pčelarstvu za nabavu
selekcioniranih matica, novih košnica,
pčelarske opreme i prihrane
Potpora se odobrava pčelarima za
nabavku selekcioniranih matica, novih
košnica, pčelarske opreme te hrane za
pčele radi očuvanja pčelinjeg fonda.
Potporu za kupnju matica mogu
ostvariti pčelari koji su matice nabavili od
ovlaštenih uzgajivača.
Potpora se odobrava pčelarima
upisanim u Evidenciju pčelara i pčelinjaka
i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, u
visini do 50% dokumentiranih troškova,
a najviše u iznosu do 15.000,00 kn po
pčelaru.
Korisnik potpore mora imati
sjedište i prebivalište na području Općine

Mjera 3. Sufinanciranje troškova analize
tla ( kontrola plodnosti tla na
poljoprivrednim gospodarstvima)

MJERA 4. – Potpore za edukaciju i
stručno usavršavanje poljoprivrednika
Potpora za edukaciju i stručno
usavršavanje nositelja ili člana obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva odobrit će se
za troškove školovanja i sudjelovanja na
edukaciji
i
stručnom
usavršavanju
poljoprivrednih proizvođača u visini do
50% stvarnih troškova tj. cijene školarine,
a najviše do 5.000,00 kn po korisniku.
Mjera 6. Potpora mladim
poljoprivrednicima
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Korisnik potpore.
Mladi poljoprivrednik koji obavlja
poljoprivrednu
djelatnost
na
poljoprivrednom
gospodarstvu
registriranom
kao
obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a
stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina
na dan podnošenja zahtjeva, koji posjeduje
odgovarajuća stručna znanja i vještine i po
prvi put je postavljen za nositelja
poljoprivrednog gospodarstva.
Mladi poljoprivrednik treba imati
barem
srednjoškolsko
obrazovanje
poljoprivrednoga,
prehrambenog
ili
veterinarskog usmjerenja, ili
a)
završen
jedan
od
stručnih
poljoprivredno-prehrambenih
program
obrazovanja
verificiran
od
strane
Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta, ili
b) u prvoj godini podnošenja zahtjeva
upisati te do kraja iduće godine podnijeti
dokaz o završetku jednog od stručnih
programa obrazovanja verificiranog od
strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta ili tečaja financiranog iz Mjere 1
Programa ruralnog razvoja.
Poljoprivredno gospodarstvo, za
koje korisnik traži potporu u trenutku
podnošenja zahtjeva za potporu, koje
pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u
standardnom
ekonomskom
rezultatu
poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do
7.999 eura, odnosno malo poljoprivredno
gospodarstvo
upisano
u
Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava.
Korisnik potpore mora imati
sjedište ili prebivalište na području Općine
, odnosno ulaganje mora biti na području
Općine Bilje.
Kratki opis i prihvatljivi troškovi
Potpora mladom poljoprivredniku
odobrava se za one prihvatljive troškove
koji
će
rezultirati
modernizacijom
proizvodnog procesa i/ili povećanjem
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proizvodnog kapaciteta kroz povećanje
standardnog ekonomskog rezultata.
Prihvatljivi troškovi su: troškovi
podizanja
novih
nasada
i/ili
restrukturiranje postojećih nasada, kupnja
domaćih životinja, jednogodišnjeg ili
višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog
materijala,
opremanje
zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te
ostalih gospodarskih objekata u sklopu
poljoprivrednog gospodarstva u svrhu
obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili
prerade iz Dodatka I. Ugovora o
funkcioniranju EU.
Intenzitet potpore
do 50%, a najviše do 20.000,00 kn.
Mjere potpore male vrijednosti
sukladne Uredbi (EU) 1407/2013.
MJERA 5. potpora za ekološku
poljoprivredu/ potpora za financiranje
troškova stručnog nadzora
Pravo na potporu imaju fizičke i
pravne osobe upisane u Upisnik
poljoprivrednih proizvođača i Upisnik
proizvođača u ekološkoj proizvodnji.
Ovim se sufinanciranjem želi
pokrenuti
ekološka
proizvodnja
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
preradu u ekološkoj proizvodnji, način
označavanja
ekološkoj proizvodnji te
smanjenje troškova nadzora i ishođenja
certifikata u ekološkoj proizvodnji.Cilj je
omogućiti
učinkoviti
prijelaz
s
konvencionalnog u ekološku poljoprivredu
kao originalnu proizvodnju poljoprivrednih
proizvođača na području Općine Bilje.
Povećavanjem broja ekoloških proizvođača
stvaraju se pretpostavke za kvalitetan
razvoj ekološke poljoprivrede na području
Općine Bilje koja ima značajne resurse za
ovu vrstu poljoprivrede
Financirati će se troškovi stručnog
nadzora nad ekološkom proizvodnjom te
provedenog
propisanog
postupka
ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj
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proizvodnji za dobivanje potvrdnice u
iznosu 100%, a najviše do 10.000,00 kn.
MJERA 7. potpore za pokretanje i razvoj
nepoljoprivrednih djelatnosti na
poljoprivrednim gospodarstvima u
ruralnom području
Potpora se odobrava nositelju ili
članu
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva, upisanog
u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava,
koji
pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne
djelatnosti na područja Općine Bilje.
Prihvatljivi su troškovi unutar sljedećih
ulaganja:
1. turizam
(građenja i/ili opremanje
građevina i/ili turističke infrastrukture za
pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih
usluga),
2. tradicijski obrt, umjetnički obrti
uključujući i obrte za izradu suvenira i
rukotvorina (građenje i/ili opremanje
građevina u kojima se obavlja proizvodnja
i/ili trženje)
3. građenje i/ili opremanje građevina za
pružanje usluga u ruralnim područjima.
Potpora se odobrava u visini do
70% dokumentiranih troškova, a najviše
u iznosu do 30.000,00 kn po obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu.
III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
POTREBNA DOKUMENTACIJA

I
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Javnim pozivom utvrđuju se rokovi
i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu
potpore, dokumentacija koju je nužno
priložiti uz prijavu te ostali bitni elementi
Odluku o objavi javnog poziva
donosi Općinski načelnik.
Prijave se rješavaju prema
redoslijedu zaprimanja do utroška
planiranih sredstava za svaku od mjera .
Odluku
o
pojedinačnom
odobrenju bespovratne potpore donosi
Načelnik Općine Bilje na prijedlog
(Stručnog) Povjerenstva za ocjenu
prihvatljivosti zahtjeva.
Povjerenstvo
za
ocjenu
prihvatljivosti zahtjeva može, po potrebi
zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi
jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika
potpore.
Povjerenstva
za
ocjenu
prihvatljivosti
zahtjeva
imenuje
Općinski načelnik.
Na Javni poziv ne mogu se javiti
podnositelji
u
stečaju,
postupku
likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju
nepodmirene
porezne
i
druge
f i n a n c i j s k e obveze prema Općini
Bilje.
Članak 7.
Zahtjevi za sve oblike potpora
podnose se po objavljenom Javnom
pozivu Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bilje tijekom cijele godine, a
najkasnije do 30. studenoga 2017. godine,
odnosno do utroška sredstava planiranih
za proračunsku godinu.
Dokumentacija koju su korisnici obavezni
priložiti zahtjevu kao i obrazac istoga biti
će propisani Javnim pozivom.

Članak 6.
Općina Bilje za provedbu mjera
objavljuje Javni poziv za podnošenje
Članak 8.
zahtjeva za odobrenje potpora na web
Za korisnike potpora koji su u
stranici Općine Bilje ( www.Bilje.hr ) ,
sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu
oglasnoj ploči , a može se objaviti i u
prihvatljivi za odobravanje potpore.
dnevnom tisku – novinama, po dobivanju
Korisnici potpora dužni su
suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede
odobrena sredstva koristiti isključivo za
na ovaj program.
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namjenu za koju su odobrena.
Općinski načelnik u uvjetima
Javnog poziva određuje mjere kontrole
namjenskog utroška isplaćenih sredstava
(dostava dokaza o izvršenom plaćanju,
izvješća o utrošku sredstava i sl.).
Kontrolu na terenu za aktivnosti
kod kojih je to primjenjivo provodi
Povjerenstvo za kontrolu koje imenuje
Općinski načelnik.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Financijska sredstva za potpore u
poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Općine Bilje za 2017. godinu
osigurana se u Proračunu Općine Bilje,
a dodjeljivati će se sukladno financijskim
mogućnostima i likvidnosti Proračuna do
utroška sredstava planiranih u Proračunu
Općine za tu namjenu.
Članak 10.
Za provedbu ovog Programa
zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
Općine Bilje i Stručno povjerenstvo koje
imenuje Općinski načelnik.
Članak 11.
Korisnik potpore male vrijednosti
mora davatelju državne potpore dati
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora
male vrijednosti u sektoru poljoprivrede
iz drugih izvora sukladno Uredbi de
minimis.
Davatelj državne potpore dužan je
korisniku potpore dostaviti obavijest da
mu je dodijeljena potpora male vrijednosti
sukladno Uredbi de minimis
KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA
Članak 12.
Korisnik
potpore
je
dužan
omogućiti davatelju potpore kontrolu
namjenskog utroška dobivene potpore.

_________________ Broj 9

Općinski načelnik u uvjetima
Javnog poziva određuje mjere kontrole
namjenskog utroška isplaćenih sredstava
(dostava dokaza o izvršenom plaćanju,
izvješća o utrošku sredstava i sl.).
Kontrolu na terenu za aktivnosti
kod kojih je to primjenjivo provodi
Povjerenstvo za kontrolu koje imenuje
Općinski načelnik.
U slučaju da se kontrolom utvrdi
da korisnik dobivena sredstva ne koristi
namjenski, dužni su odobrena sredstva
uvećana za zakonske kamate vratiti
Općini Bilje
Odluka o povratu sredstava donosi
Općinski načelnik.
Ukoliko se utvrdi da aktivnosti nisu
provedene sukladno Zahtjevu za potporu
donosi se Odluka o povratu sredstava.
Korisnik kojemu je izdana Odluka
o povratu sredstava gubi pravo slijedećih
pet godina na poticajna sredstva Općine
Bilje.
Članak 13.
Ovaj Program stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku“ Općine Bilje.
Klasa: 320-01/17-01/1
Urbroj: 2100/02-01-17-1
Bilje, 31.kolovoza 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
SREĆKO TATAREVIĆ, v.r.
*************************************

13.
Temeljem članka 35. stavak 2.
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
članka 103. Zakon o cestama ( Narodne
novine , broj: 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14) i članka 34. Statuta
Općine Bilje («Službeni glasnik» broj:
05/13, 3/14) Općinsko vijeće Općine Bilje
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na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 31.
kolovoza 2017. godine, donosi
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
SREĆKO TATAREVIĆ, v.r.

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

ODLUKU
O UKIDANJE STATUSA OPĆEG
DOBRA- JAVNOG DOBRA U OPĆOJ
UPORABI NA DIJELU
NERAZVRSTANE CESTE
1. Ukida se status općeg dobra - javnog
dobra
na
dijelu
nekretnine
označene kao k.č. br. 1852, upisane u
z.k.ul. 2194 k.o. Bilje , u površini od
1.191 m2, koji se treba pripojiti novoj
k.č. br. 2020 k.o. Bilje, koji prema
načinu uporabe postaje uređeno
zemljište, odnosno dio je novonastale
k.č.br. 2020. k.o. Bilje s namjenom
rekonstrukcija i dogradnju zgrade
Doma kulture u Bilju sukladno
prostorno-planskoj dokumentaciji
2. Na
temelju
ove
odluke
i
Parcelacijskog elaborat br. 29/17,
izrađenog od Ureda ovlaštenog
inženjera geodezije Kristijana Kocha
brisat će se svojstvo općeg dobrajavnog dobra na dijelu katastarske
čestice iz prethodne točke te na
istoj
uknjižit prava vlasništva
Općine Bilje
3. Ova odluka dostaviti će se
Općinskom
sudu
u
Osijeku
Zemljišnoj knjižni odjel u Belom
Manastiru radi provedbe brisanja
statusa javnog dobra u općoj uporabi
na dijelu nekretnine utvrđenom u
točki 1. ove odluke uz istodobni upis
prava vlasništva na ime i u korist
Općine Bilje.
4. Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i biti će objavljena u
Službenom glasniku Općine Bilje.
KLASA: 360-01/14-0171
URBROJ: 2100/02-01-17-32
Bilje,31.kolovoza 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE

14.

Temeljem članku 27. Zakona o
zaštiti od
elementarnih nepogoda
(«Narodne novine « broj 73/97. i 174/04) i
članka 34. Statuta Općine Bilje (Službeni
glasnik Općine Bilje broj : 5/13 i 3/14.)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 3.
sjednici održanoj dana 31. kolovoza
2017.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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IVAN PLAŠČAK, za predsjednika
BORIS ŽUPAN, za člana,
DALIDA GALOVIĆ, za člana,
DANIJELA SAMAC, za člana,
MIROSLAV LISJAK, za člana,
ŽIVKO RUDIĆ, za člana i
ZVONIMIR LASLO, za člana.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja , a objaviti će se u «Službenom
glasniku» Općine Bilje.
Klasa:023-01/17-01/1
Urbroj: 2100/02-01- 17-1
Bilje, 31. kolovoza 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
SREĆKO TATAREVIĆ, v.r.
*************************************
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