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VODIČ KROZ PRORAČUN I PROJEKTE
Poštovane mještanke i mještani Općine Bilje,
kako bismo Vam približili općinske financije i što bolje Vas upoznali s
najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje naše općine,
pripremili smo Proračun u malom za 2022. godinu, koji se nalazi pred
Vama.
Proračun se sastoji od prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2022. godinu iznositi će 33.741.169,00 kn, a rashodi i izdaci
33.741.169,00 kn.
U nastavku pokušati ćemo vam na jednostavan način prikazati najvažnije planirane godišnje
prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine. U kratkim ćemo Vam crtama prikazati
planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja Općinskog novca u 2022.godini.
Proračun ima svoju viziju i cilj, a to je : poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjerniji razvoj općine,
izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje socijalne skrbi, usklađivanje realizacije
investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.
Brošura koja vam je u rukama na jednostavan i razumljiv način svima vama predstavlja osnovne
informacije o proračunu Općine Bilje koji je složeni financijski dokument izuzetne važnosti za rad
Općine Bilje.
Proračun svake godine biva javno objavljen, u cijelosti, na web-stranici Općine Bilje. U njemu
saznajemo kako se prikuplja, raspoređuje i nadzire korištenje našeg zajedničkog novca koji s
različitih osnova slijeva u općinsku blagajnu. To su i općinski porezi, komunalna naknada,
komunalni doprinos, zakupnina i najamnina općinske imovine, sufinanciranje, donacije i ostalo.
Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2022. godinu dobar je i koristan prikaz za brzo upoznavanje
mještana s projektima i planovima usmjerenim k odgovornom i uspješnom upravljanju
zajedničkim sredstvima i potencijalima u jednogodišnjem razdoblju koje je pred nama.
Uz vašu svesrdnu pomoć uvjeren sam i iskreno se nadam da zajedno možemo zadržati pozitivne,
dobre rezultate i nastaviti s napretkom u ovoj, 2022. godini.
Vaš načelnik
Željko Cickaj
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Proračun je temeljni plansko-financijski dokument koji sadrži sve planirane prihode i primitke te
rashode i izdatke Općine, a donosi ga predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće. Proračun se
donosi za fiskalnu godinu koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca. Uz proračun, donose se i
projekcije za slijedeće dvije godine.
Temeljni propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne
novine 87/08,36/09,46/09, 136/12 i 15/15).
Proračun se donosi i izvršava u skladu s proračunskim načelima.
Proračunska načela su:
• Načelo jedinstva i točnosti
• Načelo jedne godine
• Načelo uravnoteženosti
• Načelo obračunske jedinice
• Načelo univerzalnosti
• Načelo specifikacije
• Načelo dobrog financijskog upravljanja
• Načelo transparentnosti.
Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i
izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda
i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi
se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje
proračuna.
Proračun u malom sažetak je općinskog proračuna koji na jednostavan i slikovit način objašnjava
planove i aktivnosti Općine u vezi s korištenjem proračunskih sredstava. Želja nam je da ovakvim
pojednostavljenim prikazom svim mještanima omogućimo uvid u prihode i rashode Općine kako bi
dobili transparentnu i potpunu informaciju kako se usmjerava i troši proračunski novac, i koje su
najvažnije smjernice Općine Bilje.
ŠTO SE MOŽE SAZNATI IZ PRORAČUNA?
• Koliki su i koji ukupni prihodi Općine
• Koliki su ukupni rashodi Općine
• Koga sve Općina financira
• Kolika sredstva izdvaja za financiranje programa i projekata iz područja svoje nadležnosti.

Proračun mora biti uravnotežen: ukupni prihodi i primici moraju biti jednaki ukupnim rashodima i
izdacima.
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OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08,36/09,46/09, 136/12 i 15/15)
i članka 34. Statuta Općine Bilje ("Službeni glasnik" Općine Bilje broj 05/13, 03/14, 2/18-pročišćeni tekst,
3/18, 2/20, 2/21 ) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 4. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021.
godine donijelo je Proračun i Odluku o Izvršenju Proračuna Općine Bilje Za 2022. godinu
Proračun se izvršava na temelju planiranih potreba korisnika, sukladno s likvidnošću Proračuna, a po
iskazanoj potrebi korisnika sredstava.
Sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S-a Općina Bilje dužna je uključiti
vlastite i namjenske prihode proračunskog korisnika u svoj proračun – bez obzira što proračunski
korisnik Dječji vrtić „Grlica“ Bilje još nije u sustavu riznice proračuna Općine Bilje. Izvršenje naplaćenih
vlastitih i namjenskih prihoda pratit će se mjesečnim izvještajima i ručnim evidencijama unositi u
izvršenje proračuna Općine Bilje.
Financijski plan proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Grlica“ Bilje čine prihodi i primici te rashodi i
izdaci raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata, te mora obuhvatiti sve izvore
financiranja. Svaki rashod i izdatak mora imati svoj izvor financiranja.
Proračunski korisnici smiju sredstva Proračuna koristiti samo za namjenski i u visini određenoj u
posebnom dijelu Proračuna. Ako se proračunskim nadzorom proračunskog korisnika utvrdi da su
sredstva korištena nenamjenski, suprotno zakonu ili proračunu, načelnik donosi rješenje o povratu
sredstava u općinski proračun.
Sredstva za financiranje projekata i programa rada udruga čije aktivnosti su od interesa za opće dobro
odobravati će se sukladno „Natječaju za prijavu projekta i institucionalnu podršku udrugama za 2022.
godinu iz proračuna Općine Bilje“. Općina Bilje financirati će samo one udruge koje ispune uvjete koji
su definirani „Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje“ ( sl.gl.1/16 ) i „Natječaja za
prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Bilje“ i to u
kategorijama predviđenim Proračunom za 2022. godinu:
Javne potrebe u športu
Javne potrebe u kulturi
Javne potrebe vjerskim zajednicama
Javne potrebe udrugama za razvoj civilnog društva
Javne potrebe udrugama humanitarnih aktivnosti.
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Bilje će potpisati ugovor kojim će
se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe
i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava.
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Proračun Općine Bilje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Radi lakšeg praćenja grafički je prikazano kretanje Proračuna Općine Bilje od 2020. do 2024. godine,
svi navedeni dokumenti javno su objavljeni i dostupni su na poveznici: https://bilje.hr/finacije/ .

Općina Bilje
Projekcija Proračuna za 2024. godinu

Projekcija Proračuna za 2023. godinu
Proračun za 2022. godinu
Proračun za 2021. godinu
Izvršenje Proračuna za 2020. godinu
0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

Proračun Općine Bilje za 2022. godinu, na koji ćemo se bazirati javno je objavljen i dostupan na
poveznici: https://bilje.hr/PRORACUN/PRORACUN_2022.pdf. Proračun je planiran u iznosu od
33.741.169,00 kuna i dijeli se u dva osnovna generatora prihoda Općinu Bilje – nositelja Proračuna i
Dječji vrtić Grlica Bilje – proračunskog korisnika, dok se rashodi Proračuna Općine Bilje za 2022. godinu
dijele na pet glavnih mjesta nastanaka troška: Općinu Bilje koji se odnosi na javno djelovanje odnosno
javne usluge i radove, dužnosnike Općine Bilje odnosno predstavnička i izvršna tijela Općine Bilje,
jedinstveni upravni odjel odnosno zaposlenike Općine Bilje i troškove povezane uz rad Općine Bilje,
Dječji vrtić Grlica Bilje i vijeća nacionalnih manjina odnosno njihove materijalne troškove.
Proračunom za 2022. godinu planirani su prihodi Općine Bilje u iznosu od 31.921.684,00 kune i prihodi
DV Grlica Bilje u iznosu od 1.819.485,00 kuna, dok su rashodi planirani za Općinu Bilje u iznosu od
27.160.409,00 kuna, dužnosnike Općine Bilje u iznosu od 120.000,00 kuna, jedinstveni upravni odjel u
iznosu od 2.251.275,00, DV Grlica Bilje u iznosu od 4.189.485,00 kuna i 20.000,00 kuna za vijeća
nacionalnih manjina.

Prihodi Proračuna Općine Bilje

Dječji vrtić Grlica Bilje
5%

Općina Bilje
95%
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Rashodi Proračuna Općine Bilje
Dječji vrtić Grlica Bilje
12%
Vijeća nacionalnih
manjina
0%
Jedinstveni upravni odjel
7%

Dužnosnici Općine Bilje
0%
Općina Bilje
81%

Prihodi koje ostvaruje Općina Bilje sastoje se od 35 izvora prihoda kojima se puni
proračun a u nastavku navodimo samo financijski najznačajnije prihode:

Naziv

planirani prihodi u
2022. god.

Udio prihoda (%)
u ukupnim prihodima

Porez i prirez na dohodak

10.484.960,00

32,85 %

Tekuće pomoći državnog proračuna

5.152.735,00

16,14 %

Primici od zaduživanja

5.000.000,00

15,56 %

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa
EU sredstava

4.849.000,00

15,19 %

Kapitalne pomoći od izvanproračunskog
korisnika temeljem prijenosa EU sredstava

1.275.000,00

3,99 %

Kapitalne pomoći državnog proračuna

1.020.000,00

3,20 %

700.000,00

2,19 %

3.439.989,00

10,78 %

31.921.684,00

100 %

Komunalna naknada
Ostali prihodi koji pojedinačno čine manje
od 2% prihoda Općine Bilje

Prihodi Općine Bilje ukupno
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Ostali prihodi koji
pojedinačno čine manje
od 2% prihoda Općine
Bilje
11%

Prihodi Općine Bilje
Komunalna naknada
2%

Kapitalne pomoći
državnog proračuna
3%

Porez i prirez na dohodak
33%

Kaitalne pomoći od
izvanproračunskog
korisnika temeljem
prijenosa EU sredstava
4%

Kapitalne pomoći
temeljem prijenosa EU
sredstava Primici od zaduživanja
15%
16%

Tekuće pomoći državnog
proračuna
16%

Kako je vidljivo najznačajniji prihodi Općine Bilje su od poreza i prireza na dohodak sa više od 10
milijuna, zatim sa preko 6 milijuna sredstva Europske unije za projekte koje provodi Općina Bilje, tekuće
pomoći od državnog proračuna sa preko 5 milijuna odnosno sredstva koja se raspodjeljuju iz državnog
proračuna prema posebnim propisima. Kao značajan prihod planirano je i zaduženje u iznosu od 5
milijuna kuna jer nažalost poučeni iskustvima povrat sredstava EU u pojedinim projektima čeka se i više
od godine dana te je za osiguravanje stabilnosti rada Općine Bilje potrebno osigurati privremeno
financiranje putem zaduženja.
U Proračunu za 2022. godinu prihodi DV Grlica Bilje planirani su u iznosu od 1.819.485,00 kuna, od toga
su sredstva EU za provedbu projekta 1,1 milijun, dok je najznačajniji prihod DV Grlica Bilje od uplata
roditelja za uslugu vrtića u iznosu od 600 tisuća kuna.

Naziv
Vlastiti prihodi

planirani prihodi u
2022. god.

Udio prihoda (%)
u ukupnim prihodim

10.000,00 kn

0,55 %

600.000,00 kn

33,17 %

Sredstva za predškolu i nacionalne
Manjine

26.500,00 kn

1,46 %

Tekuće pomoći temeljem prijenosa
EU sredstava

1.169.485,00 kn

64,28 %

10.000,00 kn

0,55 %

Prihodi od uplata cijene usluga vrtića

Donacije

Prihodi DV Grlica ukupno

1.819.485,00
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100%

Prihodi DV Grlica Bilje

Vlastiti prihodi
1%

Donacije
1%

Prihodi od uplata cijene
usluga vrtića
33%

Tekuće pomoći temeljem
prijenosa EU sredstava
64%

Sredstva za predškolu i
nacionalne manjine
1%

Rashodi Proračuna Općine Bilje za 2022. godinu za javne usluge i rad dijeli se u glavne grupe rashoda
kako je prikazano

PLANIRANI RASHODI U 2022. GODINI
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrsta rashoda
Opći poslovi i usluge
Sustav zaštite i spašavanja
Poticanje razvoja gospodarstva
Zaštita okoliša
Održavanje komunalne infrastrukture
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje

7.583.685,00 kn
345.652,00 kn
4.105.000,00 kn
1.055.000,00 kn
10.940.539,00 kn
1.201.600,00 kn
1.395.000,00 kn

Rashodi Općine Bilje - javno djelovanje
Socijalna zaštita
2%

Obrazovanje
5%

Opći poslovi i usluge
28%

Rekreacija, kultura i
religija
5%

Sustav zaštite i
spašavanja
1%

Poticanje razvoja
gospodarstva
15%

Održavanje komunalne
infrastrukture
40%

Zaštita okoliša
4%
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Sustav zaštite i spašavanja

Za sustav zaštite i spašavanja izdvaja se oko 1% proračunskih sredstava, a od toga se najveći dio
sredstava odnosi na financiranje redovnog rada DVD-ova Općine Bilje i planske dokumente obrane od
požara i ostalih el. nepogoda, te na troškove civilne zaštite kao i sufinanciranje gorske službe
spašavanja.

SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
345.652,00 kn ili 1,02 %
Sustav zaštite i spašavanja
Zaštita na radu
2%

Plan vježbi operativnih
snaga civilne zaštite
1%

Osposobljavanje
povjerenika civilne
zaštite
1%

Gorska služba spašavanja
0%

Revizija plana zaštite od
požara
1%

Troškovi procjene rizika
od velikih nesreća epidemije, pandemije
3%

Financiranje redovne
djelatnosti DVD-ova
Općine Bilje
92%
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Za socijalnu zaštitu izdvaja se oko 2% proračunskih sredstava iz kojih se financira Program javnih potreba
u zdravstvu i socijalnoj skrbi što uključuje donacije humanitarnim udrugama, financiranje Hrvatskog
crvenog križa, sufinanciranje troškova za polaznike Centra za autizam sa područja naše Općine, naknade
za troškove ogrijeva korisnicima socijalne pomoći i troškove ekshumacija poginulih hrvatskih branitelja
i pogrebne usluge.
Programom socijalne skrbi uključene su subvencije troškova stanovanja, pogrebnih troškova, troškova
redovnih studenata i školarina, ljetovanja djece učenika osnovnih škola, troškovi boravka djece u dječjim
vrtićima, subvencije u slučaju požara, poplava i drugih teških socijalnih stanja, subvencije nabavki
pomagala osobama s posebnim potrebama, kao i prigodne jednokratne pomoći ili pomoć u naturi i
novčane pomoći za opremanje novorođenčadi.

Socijalna zaštita

Program javnih
potreba u
zdravstvu i
socijalnoj skrbi
46%

Socijalna skrb
54%

HUMANITARNE UDRUGE,
CENTAR ZA AUTIZAM
FINANCIRANJE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
CRVENI KRIŽ DARDA-PROGRAM MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI
EKSHUMACIJA POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA I POGREBNE USLUGE
NAKNADA ZA TROŠKOVE OGRIJEVA KORISNICIMA
SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA
SUBVENCIJE TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA
SUBVENCIJE TROŠKOVA REDOVNIH STUDENATA I ŠKOLARINA
SUBVENCIJE LJETOVANJA DJECE
SUBVENCIJA TROŠKOVA BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA
SUBVENCIJE U SLUČAJU POŽARA,POPLAVA I DRUGIH TEŠKIH SOCIJALNIH STANJA
SUBVENCIJE NABAVKI POMAGALA OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA
PRIGODNE JEDNOKRATNE POMOĆI ILI POMOĆ U NATURI
NOVČANA POMOĆ ZA OPREMANJE NOVOROĐENČADI
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SOCIJALNA
ZAŠTITA
533.933,00 kn
Ili
1,58 %

10.000,00 kn
45.000,00 kn
76.433,00 kn
50.000,00 kn
10.000,00 kn
52.500,00 kn
50.000,00 kn
20.000,00 kn
10.000,00 kn
20.000,00 kn
5.000,00 kn
30.000,00 kn
10.000,00 kn
100.000,00 kn
45.000,00 kn

ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša je područje za koje se planira izdvojiti oko 4%
proračunskih sredstava za javne usluge i rad, a troškovi se
odnose na područje gospodarenja otpadom, izgradnju
vodovoda i kanalizacije, obveze Općine prema Zakonu o
zaštiti životinja te na dio mjera za zaštitu od komaraca.

Sklonište za životinje
7%

Zaštita okoliša

Zeleni otoci
2%

reciklažno dvorište
19%

Subevncioniranje zaštite
od komaraca
19%

Mjere za provođenje
Plana gospodarenja
otpadom
5%

Veterinarske usluge
prema Zakonu o zaštiti
životinja
9%

Kanalizacija Lug-Vardarac
5%

Regionalni sustav
odvodnje Južna Baranja
11%

Vodovod do Zlatne grede
9%
Izgradnja vodovodne
mreže u Općini Bilje
14%

Iz prikazanih troškova posebno bi izdvojili sustav odvodnje, odnosno kanalizaciju i projekte koji se
provode u suradnji s Vodoopskrbom d.o.o. i Hrvatskim vodama d.d., a to su: izrada projektne
dokumentacije za izgradnju kanalizacije na rubnim dijelovima naselja Bilje, a koji su bili ispušteni prilikom
izrade ranijih projekata, te izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u naseljima
Vardarac i Lug.
U završnoj fazi je i završetak rampe za fekal koja je izgrađena između naselja Bilje i Kopačevo a sa svrhom
efikasnijeg pružanja usluge odvoza fekala i njegovog kvalitetnog zbrinjavanja što je jedna od osnovnih
djelatnosti našeg komunalnog društva Komunalno Bilje d.o.o..
Osim toga, nastaviti će se na projektima izgradnje vodovoda do Zlatne Grede i na produžetcima
vodovoda u svim naseljima gdje se za isto pokaže potreba.
Kako je u tijeku okrupnjavanje pružatelja javnih vodnih usluga u sklopu kojega će Vodovod Osijek d.o.o.
preuzeti upravljanje nad Vodoopskrbom d.o.o. Darda drago nam je da su navedeni projekti započeti i
dogovoreni te da će se isti nastaviti provoditi u sklopu usluga Vodovoda Osijek d.o.o.
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Rekreacija, kultura i religija
Oko 4% proračunskih sredstava izdvaja se za rekreaciju, kulturu i religiju i to za rad udruga u kulturi 225
tisuća kuna, udrugama u sportu 430 tisuća kuna i udrugama građana 170 tisuća kuna, te vjerskim
zajednicama 200 tisuća kuna. Osim navedenih sredstava kroz ovaj program sufinancira se rad političkih
stranaka sukladno posebnom zakonu u iznosi od 26,6 tisuća kuna, te se udrugama civilnog društva i
drugim neprofitnim organizacijama sufinanciraju kamate na kredite koje podižu za premoštavanje
financijskog jaza u projektima sufinanciranim sredstvima EU koji se provode na području naše općine sa
20 tisuća kuna.
Rad Kulturno-razvojnog centra Općine Bilje iz proračuna se financira u iznosu od 130 tisuća kuna, a
preostala sredstva za rad KRC Općine Bilje ostvaruje iz vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu.
Značaj KRC Općine Bilje je u pružanju potpore poduzetnicima, OPG-ima, udrugama i institucijama u
prijavama na različite natječaje kao i u provedbi odobrenih projekata i to za subjekte sa područja naše
Općine bez naknade.
Donacije
udrugama
građana
14%

Rekreacija, kultura i religija

Donacije
političkim
strankama
2%

Subvencioniranje
kamata na kredite
sufinanciranih iz
EU projekata
udrugama civilnog
društva i drugim
neprofitnim
pravnim osobama
2%

Donacija vjerskim
zajednicama
16%
Donacija
udrugama u
Kulturno-razvojni
kulturi
19%
centar Općine
Bilje
11%

Donacije
udrugama u
sportu
36%

Program javnih
potreba u kulturi
355.000,00
Program javnih
potreba u sportu
430.000,00
Tekuće donacije
vjerskim
zajednicama
200.000,00
Političke stranke
26.600,00
Tekuće donacije
građanima
170.000,00

Rashodi jedinstvenog upravnog odjela
JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL
2.251.275,00 kn
ili
6,67 %

Materijalni
rashodi
poslovanja
12%
Rashodi za
zaposlene
88%
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Za obrazovanje se izdvaja oko 5% proračunskih sredstava za javni rad i usluge uz napomenu kako se kroz
ovaj program financiraju razni programi poboljšanja uvjeta obrazovanja odnosno za izdvajanja za djecu
i mlade. Općina Bilje godišnje izdvaja 600 tisuća kuna za stipendije učenicima i studentima uz
napomenu da smo jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koje stipendije dodjeljuju svim
redovnim studentima koji svoje obveze izvršavaju redovito, odnosno koji redovito upisuju više godine
studija, osim tog u suradnji sa OTP bankom redovito se dodjeljuju i stipendije studentima slabijeg
imovinskog stanja za što se izdvaja 15 tisuća kuna. Osim stipendija darovitim učenicima srednjih škola,
Općina Bilje sa 200 tisuća kuna godišnje sufinancira prijevoz učenicima kako bi se osiguralo da svi naši
đaci imaju priliku pohađati srednju školu, odnosno da imaju besplatan linijski prijevoz.
Velika sredstva izdvajaju se i za učenike osnovnih škola tako da svi naši osnovnoškolci imaju besplatnu
školsku prehranu, a za što se izdvaja 150 tisuća kuna godišnje, također smo jedna od rijetkih Općina koja
ima organiziran i produženi boravak u OŠ Bilje za učenike nižih razreda i za što izdvajamo dodatnih 150
tisuća kuna, te iako osnovne škole nisu u našoj nadležnosti svake godine izdvajamo i 20 tisuća kuna za
materijalne troškove osnovnih škola kako bi se osigurali što bolji uvjeti za nastavu u školama na našem
području. Nadalje, našim obiteljima pokušavamo pomoći i u opremanju naših đaka u osnovnoj školi tako
da sa 100 tisuća kuna godišnje sufinanciramo nabavku školskih potrepština.
10 tisuća kuna godišnje se izdvaja i za obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikaciju građana prema
potrebama tržišta rada kako bi osigurali mogućnosti cjeloživotnog učenja i za naše starije mještane.
Zbog povećanja potreba za jasličkim uslugama u DV Grlica ove godine krećemo i sa pripremom projekta
povećanja kapaciteta jasličke skupine DV Grlica za koje smo ove godine izdvojili 150 tisuća kuna koje
ćemo upotrijebiti za pripremu potrebne dokumentacije.

1.395.000,00 kn ili 4,13 %

Obrazovanje,
osposobljavanje i
prekvalifikacija građana
prema potrebama tržišta
rada
1%

Sufinanciranje nabavke
školskih potrepština
7%

Povećanje kapaciteta
jasličke skupine u DV
Grlica
11%

Stipendije studentima
slabijeg imovinskog
stanja - OTP banka
1%

Stipendije učenicima i
studentima
43%

Produženi boravak
Osnovna škola Bilje
11%
Sufinanciranje prijevoza
učenicima
14%

Sufinanciranje
materijalnih troškova
Osnovne škole Općine
Bilje
1%

Školska prehrana učenika
osnovnih škola Općine
Bilje
11%
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Za troškove poticanja gospodarstva izdvaja se oko 15% sredstava za javni rad, odnosno oko 12% ukupnog
proračuna, a navedena sredstva podijeljena su u tri područja: Program poljoprivrede za koji se izdvaja
28% sredstava, Promicanje i razvoj turizma sa 67% sredstava i Razvoj poduzetništva sa 5% izdvojenih
sredstava

Poticanje razvoja gospodarstva
Razvoj
poduzetništva
5%

Program
poljoprivrede
28%

POTICANJE
RAZVOJA
GOSPODARSTVA
4.105.000,00 kn
ili
12,17 %

Promicanje i
razvoj turizma
67%

Kroz Program poljoprivrede financiraju se dugogodišnji projekti sa Osječko-baranjskom županijom, ali i
dio stvarnih troškova u vezi sa provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, ali najznačajnija sredstva
izdvajaju se za program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture
vezane za poljoprivredu i akvakulturu sa 874 tisuće kuna, program bespovratne potpore
poljoprivrednicima Općine Bilje sa 95 tisuća kuna te druge poticajne mjere za unaprjeđenje
poljoprivrede i akvakulture sa 100 tisuća kuna.
Promicanje i razvoj turizma uključuju financiranje rada Turističke zajednice Općine Bilje – Kopački rit sa
150 tisuća kuna, ali i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i to ITU – Dvorac
Eugen Savojski u Bilju sa milijun kuna i EU projekt Hidden landscapes sa 1,5 milijuna kuna. Također
subvencioniraju se kamate za kreditiranje turističkog sektora i poboljšanje turističke ponude općine
Bilje, ali ove godine sufinanciramo i Svjetsko prvenstvo u ribolovu koje će se održati ove godine na Staroj
Dravi.
Radovi na uređenju Stare Drave započeli su u 9-tom mjesecu prošle godine i planiran je završetak do
ljeta 2021. godine a obuhvaćaju uređenje vode, obale i izgradnja sjenica, te bi nakon Svjetskog
ribolovnog prvenstva stanovnicima i posjetiteljima Općine Bilje ostati na korištenje lijepo uređeno
izletište.
Razvoj poduzetništva obuhvaća subvencije trgovačkim društvima u našem vlasništvu GPP d.o.o. Osijek i
Komunalno-Bilje d.o.o., ali i subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima te uređenje
Poduzetničke zone.
Kako se kao prepreka za daljnji razvoj poslovne zone pokazao dalekovod koji prelazi iznad područja
poslovne zone započeti su pregovori kako bi se isti izmjestio kako bi se omogućio daljnji razvoj poslovne
zone Sjever Bilje.
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Za Opće poslove i usluge izdvaja se oko 28% sredstava za javni rad ili oko 22% ukupnog proračuna,
najviše sredstava izdvaja se za Aktivnost Opći poslove i usluge čak 6,7 milijuna kuna od kojih se 4,6
milijuna kuna odnosi na povrat zajmova za premoštavanje financijskog jaza koji se javlja kod provedbe
EU projekata odnosno zbog ponekad jako dugog perioda u kojem se čeka na povrat sredstava uloženih
u provedbu EU projekta, te preko 400 tisuća kuna koja su rezervirana za pokrivanje manjka prihoda iz
ranijih godina. Preostala sredstva odnose se na nabavu opreme u iznosu od 145 tisuća kuna, financijske
rashode u iznosu od 50 tisuća kuna, te rashoda za energiju (javna rasvjeta, plin i sl.) 660 tisuća kuna,
rashode za usluge 514 tisuća kuna te ostale rashode poslovanja 283 tisuća kuna.
Uz aktivnosti za koje se izdvajaju manji iznosi poput javnih radova, energetskog certificiranja, legalizacije,
božićne rasvjete, obveze prema Stanoupravi, proračunska rezerva, uključuje i prigodna davanja popu
donacija umirovljenicima povodom Uskrsa i Božića za koje izdvajamo 180 tisuća kuna, obilježavanje
obljetnica braka mještana Općine Bilje sa 50 tisuća kuna, projektna dokumentacija, te prostorno planska
i strateška dokumentacija za koju je izdvojeno 300 tisuća kuna.
Prostorno
planska i
strateška
dokumentacija
3%

Ostali troškovi
4%

Opći poslovi i usluge

Donacije
umerovljanicima
povodom Uskrsa i
Božića
2%

Opći poslovi i
usluge
90%

Projektna
dokumentacija
1%

OPĆI POSLOVI I USLUGE
JAVNI RADOVI
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
LEGALIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
ODRŽAVANJE I POSTAVLJANJE BOŽIĆNE RASVJETE
ILUMINACAIJA - NABAVA BOŽIĆNE RASVJETE
STANOUPRAVA SREDSTVA PRIČUVE
ADAPTACIJA VILA BARANJA DRAMALJ
PRORAČUNSKA REZERVA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
DONACIJE UMIROVLJENICIMA POVODOM USKRSA I BOŽIĆA
OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA BRAKA
PROSTORNO PLANSKA I STRATEŠKA
PRIPREMA EU PROJEKATA
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PROGRAM
OPĆI POSLOVI I
USLUGE
7.583.685,00
ili 22,48 %

6.792.735,00
34.950,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00
50.000,00
40.000,00
6.000,00
50.000,00
100.000,00
180.000,00
50.000,00
200.000,00
10.000,00

Održavanje komunalne infrastrukture dio je proračuna na koji se izdvaja najviše sredstava i to oko 40%
sredstava za javni rad odnosno oko 32% ukupnog proračuna.
Navedena sredstva dijele se u četiri programa od kojih se na opskrbu vodom odnosi 66 tisuća kuna i
obuhvaća račune za potrošnju vode i naknade za uređenje voda za javne zgrade.
Za program održavanja komunalne infrastrukture planirano je 2,1 milijun kuna koji će se trošiti na
održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, oborinske odvodnje, javnih površina, divljih deponija,
groblja i na čišćenje javnih površina.
Za program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano je 1,6 milijuna kuna, naime
navedenim programom planirani su projekti izgradnje ili velikih rekonstrukcija komunalne infrastrukture
za koje se većinom očekuje raspisivanje natječaj kako bi se osigurala sredstva za izgradnju.

Održavanje komnualne infrastrukture
Program
održavanja
komunalne
infrastrukture
20%

Zadovoljenje
potreba lokalne
zajednice
64%

Program gradnje
objekata i
uređaja
komunalne
infrastrukture
15%

ODRŽAVANJE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTUR
E
10.940.539,00 kn
Ili
32,42 %

Opskrba vodom
1%

Za Dubrovačku ulicu u Bilju planirali smo sredstva od 500 tisuća kuna dok smo za Školsku ulicu u
Vardarcu planirali 300 tisuća kuna, a radi se o dva projekta za koji posjedujemo svu potrebnu projektnotehničku dokumentaciju i građevinske dozvole te za koje se čeka otvaranje natječaja za sufinanciranje
projekta.
Kroz program gradnje priprema se i projektno tehnička dokumentacija za buduće projekte pa smo tako
planirali 50 tisuća kuna za buduće potrebe i 40 tisuća kuna za dokumentaciju za potrebe evidentiranja
komunalne infrastrukture, ali i 150 tisuća kuna za dokumentaciju za rekonstrukciju mrtvačnice u Bilju i
izgradnju parkirališta kod groblja u Bilju za koje je u tijeku izrada glavnog projekta i troškovnika, te je
planirano 350 tisuća kuna za izgradnju parkirališta kod groblja u Bilju.
Također za nastavak modernizacije javne rasvjete, odnosno zamjenu rasvjetnih tijela led svjetiljkama
planirano je dodatnih 250 tisuća kuna.
Najznačajniji je udjel programa zadovoljenja potreba lokalne zajednice obuhvaća financijski manje
zahtjevne aktivnosti poput savjeta mladih, pripreme priključaka za odvodnju ili plin prije izgradnje novih
prometnica, redovno održavanje javnih objekata i zgrada poput sportskih objekata i terena, dječjih
igrališta, domova kulture i slično.
Kroz program priprema se i projektno-tehnička dokumentacija za zgradu DVD-a Kopačevo za što smo
izdvojili 50 tisuća kuna, ali i manji komunalni zahvati poput pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta za
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koje smo izdvojili 500 tisuća kuna, izgradnja obnovljivih izvora energije na javnim zgradama za što smo
planirali 150 tisuća kuna, video nadzor javnih površina sa 100 tisuća kuna, ali i sredstva za otkup
nekretnina na području Općine Bilje za koje je planirano 500 tisuća kuna.
Za projekt Doma kulture u Bilju planirano je 5 milijuna kuna za tekuću godinu, projekt je prijavljen na
natječaj i realizacija nam ovisi o uspješnom pronalasku sufinanciranja pošto se radi o projektu vrijednosti
12 milijuna kuna, a koji uključuje rekonstrukciju i nadogradnju Doma kulture i uređenje Trga J. bana
Jelačića.
Osim toga planirani su i projekt energetske obnove Doma kulture u Kopačevu sa 200 tisuća kuna i
obnova Doma u Kozjaku sa 150 tisuća kuna, za koje posjedujemo tehničku dokumentaciju ali se čekaju
natječaji putem kojih bi se osigurala sredstva za provedbu navedenih projekata.
Kroz projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu planirani su projekti uređenja centra Lug koji će se
provoditi sa ŽUC Osječko-baranjske županije, uređenje ulice Matije Gupca koja je prijavljena na
natječaj i za koji se čeka odgovor, ulica Lajoša Košuta u Bilju za koju je u tijeku izrada projektne
dokumentacije i troškovnika.

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
20.000,00 kn
Za rad vijeća nacionalnih manjina redovito se osiguravaju sredstva u istim iznosima.

Rashodi vijeća nacionalnih manjina

Redovan rad Vijeća
srpske nacionalne
manjine
50%

Redovan rad Vijeća
mađarske nacionalne
manjine
50%
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Rashodi za Dječji vrtić Grlica Bilje dijele se u dva programa i to administrativno, tehničko i stručno
osposobljavanje u iznosu od 2,3 milijuna kuna koji se financira iz prihoda Općine Bilje i kojima se
pokrivaju troškovi zaposlenika, te Programa vlastiti troškovi DV Grlica Bilje u iznosu od 1,8 milijuna kuna
koji se financira prihodima DV Grlica Bilje.
Tijekom ove godine započela je provedba projekta EU vrijednog 1,1 milijun kuna u 2022. godini, a kojim
će se uvesti produženi rad dječjeg vrtića te dodatni programi za djecu i roditelje.

DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE
4.189.485,00 ili 12,42 %

Rashodi DV Grlica Bilje
Nastavak unaprijeđenja
usluga za djecu u sustavu
ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja
28%
Rashodi za zaposlene
57%

Rano učenje engleskog
jezika u DV Grlica Bilje
1%

Program nacionalnih
manjina
0%
Program predškole DV
Grlica Bilje
0%

Redovan program rada
DV Grlica Bilje
14%
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Općina Bilje jedna je od rijetkih koja se može pohvaliti dobrim korištenjem financijskih
sredstava iz fondova Europske unije za ostvarenje brojnih projekata. To potvrđuje i
nedavno priznanje kojim se može pohvaliti. Naime, Općina Bilje je dobila je prestižno
priznanje Projekta načelnik.hr prema kojemu se Općina Bilje po postotku, prema veličini
svog općinskog proračuna, našla među prvih deset jedinica lokalne samouprave u cijeloj
Hrvatskoj u povlačenju sredstava Europske unije. Riječ je o priznanju za deset najboljih
hrvatskih općina po analizi proračuna, a koje se zasniva na podatcima temeljenim na
statističkim informacijama financijskih institucija.
U svom radu i dalje ćemo se truditi osigurati sredstva iz fondova EU kako bi se što više
rasteretio općinski proračun.

Uređenje zgrade
TZO Bilje
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