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69.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Bilje («Službeni glasnik» Općine Bilje br.
01/02) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj
23. sjednici održanoj dana 17.09. 2003.godine
donijelo je
IZMJENU
Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja
roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića
«Grlica» Bilje
I
Mijenja se članak 4. Pravila
uvjetima sudjelovanja roditelja
programa Dječjeg vrtića «Grlica»
glasnik» Općine Bilje br. 5/01.)
brišu riječi:

o načinu i
u cijeni
(«Službeni
tako da se

3. POLUDNEVNI PROGRAM LUG,
VARDARAC……………….150,00 KN
4. POLUDNEVNI PROGRAM
KOPAČEVO……………….100,00 KN
a umjesto njih, upisuju riječi:
«3. POLUDNEVNI PROGRAM LUG,
VARDARAC, KOPAČEVO……..200,00 KN»
II
Ova IZMJENA
objavit će
«Službenom glasniku» Općine Bilje.

se

u

Klasa:402-07/01-01/15
Urbroj: 2100/02-01-03-12
Bilje , 18.09.2003.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
**********
70.
Na temelju stavka 3. članka 20. i stavka 1.
članka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine br. 26/03-prečišćeni tekst) te
članka 28. Statuta Općine Bilje (Službeni
glasnik br.01/02), Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 23. sjednici održanoj dana
17.09.2003.godine donosi
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ODLUKU
o
iznosu za financiranje gradnje kolektora
I
Ovom se Odlukom, na području Općine Bilje
uvodi iznos za financiranje gradnje
infrastrukturnih objekata (prema Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Bilje za razdoblje
2002-2005.godine - «Službeni glasnik»
br.8/01) i to: glavni kolektor i crpna stanica, te
tlačni cjevovod Osijek-Bilje.
II
Iznos za financiranje gradnje iz točke I ove
odluke treba biti dovoljan za podmirenje duga
podzajma.
Obveznici iznosa za financiranje gradnje su
korisnici
komunalnih
usluga
vodoopskrbe/odvodnje na području Općine
Bilje.
III
Iznos za financiranje gradnje naplaćivati će se
uz
cijenu
komunalne
usluge
vodoopskrbe/odvodnje, temeljem računa koje
obveznicima
ispostavlja
isporučitelj
komunalnih usluga opskrbe pitkom vodom i
odvodnje otpadnih voda.
IV
Iznos za financiranje gradnje prihod je
proračuna Općine Bilje.
Neovisno o odredbi prethodnog stavka, ovom
se Odlukom isporučitelju komunalnih usluga
vodoopskrbe/odvodnje povjerava javna ovlast
prikupljanja i namjenskog trošenja sredstava
iznosa za financiranje gradnje prema odredbi
stavka 1. ove točke.
Javna ovlast iz prethodnog stavka obuhvaća
prikupljanje iznosa za financiranje gradnje na
vlastiti poslovni račun i trošenje istog sa svog
poslovnog računa isključivo radi povrata
podzajma, kojim je financirana izgradnja
infrastrukture iz točke 1. ove odluke, temeljem
odgovarajućeg
Ugovora
o
podzajmu
sklopljenom između isporučitelja komunalne
usluge
vodoopskrbe/odvodnje
kao
zajmoprimca i Hrvatskih voda kao podzajam iz
prethodne točke dio je ugovornog aranžmana
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Zajma 4351 HR Međunarodne banke za
obnovu i razvitak iz Washingtona, SAD.
V
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u «Službenom glasniku» Općine Bilje.
Iznos za financiranje gradnje naplaćivati će se
počev od 2005. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
Klasa:325-01/03-01/1
Urbr: 2100/02-01-03-04
Bilje, 18.09.2003.

**********
71.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje
(«Službeni glasnik» Općine Bilje 01/02)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 23.
sjednici održanoj17.09.2003.godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o
ne sudjelovanju u sufinanciranju sanacije
odlagališta komunalnog otpada u Belom
Manastiru
I
Općina Bilje ne prihvaća Prijedlog
Sporazuma o sufinanciranju odlagališta
komunalnog
otpada u Belom Manastiru,
predložen od
Općine Čeminac, i
gradonačelnika Belog Manastira klasa :03501/03-01/1, urbr: 2100-01-03-03-21 od 05.
rujna 2003.g.
II
U slučaju ne mogućnosti daljeg odlaganja
komunalnog otpada Općine Bilje na
odlagalište u Belom Manastiru, Općina Bilje
će odlagati komunalni otpad na odlagalištu
Općine Darda, uz prihvaćanje obveze
sudjelovanja u sanaciji istog.
III
Ovaj zaključak biti će objavljen
«Službenom glasniku» Općine Bilje.

Klasa:351-01/02-01/3
Urbr:2100/02-01-03-12
Bilje, 18.09.2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cicaki

**********

u
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72.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje
(«Službeni glasnik» Općine Bilje 01/02)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 23.
sjednici održanoj 17.09.2003.godine donijelo
je slijedeću
IZMJENU
Odluke o komunalnoj naknadi
I
Mijenja se članak 8. Odluke o komunalnoj
naknadi («Službeni glasnik» Općine Bilje broj
7/01) tako da se dodaje stavak dva i upisuju
riječi:
«U cijelosti se oslobađaju plaćanja
komunalne naknade sve vjerske zajednice
na području Općine Bilje za sve vjerske
objekte.»
II
Ova odluka bit će objavljena u
«Službenom glasniku» Općine Bilje.

Klasa:363-02/03-01/4
Urbr:2100/02-01-03-10
Bilje, 18.09.2003.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai

**********
73.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilje
(«Službeni glasnik» Općine Bilje br.01/02)
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj
sjednici 23. sjednici održanoj dana 17.09.2003.
godine donijelo
ODLUKU
o Usvajanju Plana razvojnih programa
I
Usvaja se Plan razvojnih programa/investicija
Općine Bilje za razdoblje 2004-2006. godine.
II
Lista
usvojenog
Plana
razvojnih
programa/investicija čini sastavni dio ove
Odluke.
III
Ova odluka biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Bilje.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Klasa:400-08/03-01/3
Čabo Cickai
Urbr:2100/02-01-03-3
Bilje, 18.09.2003.
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