
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BILJE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Bilje, 08.04..2021.g. 

 

  1. VIJEĆNICIMA 

       2. OPĆINSKOM NAČELNIKU     

       3. ZAMJENICIMA NAČELNIKA  

  4. PREDSJEDNIKU VIJEĆA  MAĐARSKE             

               NACIONALNE MANJINE   

       5. PREDSJEDNIKU VIJEĆA  SRPSKE 

               NACIONALNE MANJINE 

   6.  KOMUNALNO-BILJE – DIREKTOR 

   7.. KRC OPĆINE BILJE   

   

 

PREDMET: POZIV  ZA  28.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    OPĆINE BILJE  

Temeljem članka 42. Poslovnika  Općinskog Vijeća Općine Bilje  («Službeni glasnik « Općine 

Bilje, broj 5/13.3/14, i  2/18. , - 3/18. pročišćen tekst ) sazivam 28. sjednicu Općinskog  vijeća Općine 

Bilje zakazanu za  13. travnja 2021. g. (utorak ) sa početkom  u 17:00 sat, u prostorijama Doma 

kulture  (velika sala )  u Bilju,  K.Zvonimira 2.  

 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bilje za period srpanj - prosinac 2020. 

godine 

- Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

2. Godišnji izvještaj  o radu KRC Općine  Bilje za 2020. godinu 

- Izvjestiteljica: Ivana Plaščak, ravnateljica KRC Općine Bije  

 

3. a) Prijedlog Odluke  o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno - Bilje d.o.o. o  

           poslovanju društva u  2020.g. 

 

b ) Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjih  izvještaja za 2020.g. trgovačkog društva   

     Komunalno –Bilje d.o.o. 

 

     c ) Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2020.g. trgovačkog društva Komunalno –  

              Bilje  d.o.o.  

 

      d ) Prijedlog Odluka  o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru  

     poslovanja društva Komunalno –Bilje d.o.o. za 2020.g. 



Izvjestitelj po svim prijedlozima :  Vedran Pejak, direktor Komunalno-Bilje 

d.o.o. 

 

4. a ) Prijedlog odluke o usvajanju izvršenja Programa trošenja sredstava  od zakupa  

i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje za    

2020.g.  

 

 b) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja   

      komunalne infrastrukture u 2020.g. 

 

 c ) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa  gradnje    

       komunalne infrastrukture u 2020.g. 

 

d) Prijedlog odluke  o usvajanju izvješća o izvršenju  Programa  korištenja sredstava  

      naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području  

      Općine Bilje za 2020. godinu 

 

e ) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja  

     sredstava od prodaje stanova i građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bilje  za     

     2020. godini 

 

f) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja    

sredstava naknade za površinu odobrenog istražnog prostora  na  području Općine 

Bilje za 2020. godinu  

 

g) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja   

      sredstava   vodnog doprinosa na području Općine Bilje za  2020. godinu 

 

h) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja  

     sredstava od poreza na promet nekretnina na području   Općine Bilje  za  2020.  

      godini 

 

 i ) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja   

      sredstava šumskog  doprinosa na području Općine Bilje za  2020. godinu 

 

 j ) Prijedlog odluke o usvajanju izvršenja  Programa javnih potreba u 2020.g.  

            i to: 

- javnih potreba u zdravstvu 

- javnih potreba u športu 

- javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 

- javnih potreba u kulturi 

- javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva 

 

- Izvjestitelj po svim prijedlozima: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

5. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje 

za 2020. godinu 

- Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

6. Prijedlog odluku o raspoređivanju rezultata poslovanja za 2020. godinu 



- Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

7. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 

uporabi 

- Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

8. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bilje  za 2020. 

godinu 

- Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

9.  a )  Prijedlog Odluke  o provođenju postupka jednostavne nabave za izradu  

izvedbenog projekta  šetnice i edukativnih sadržaja uz Biljsku stepu 

 

b) Prijedlog Odluke  o provođenju postupka jednostavne nabave  

za uslugu upravljanja projektom Hidden landscapes  

 

c ) Prijedlog Odluke  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet  

      nabave traktora  

 

d ) Prijedlog Odluke  o provođenju otvorenog postupka javne nabave  za predmet  

      nabave radovi na šetnici i edukativnim sadržajima uz Biljsku stepu 

- Izvjestitelj po svim točkama : Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o povjeravanju komunalne usluge sakupljanja i 

zbrinjavanja napuštenih životinja  (pasa) te zbrinjavanje lešina na području Općine 

Bilje  u 2021.godini temeljem  ugovora, nakon provođenja  postupka jednostavne 

nabave 

- Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

11. Prijedlog izvješća  o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana 

ZOP-a u 2020. godini na području Općine Bilje 

- Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

12. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog   

otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Bilje u 

2020. godini  

 

b) Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada  

- Izvjestitelj po  prijedlozima: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

13. a ) Prijedlog odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za uslugu  

dezinsekcije   

b ) Prijedlog odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za uslugu  

deratizacije  

- Izvjestitelj po  prijedlozima: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

     14. Izvješće Komisije  za izbor i imenovanje, vezano za izbor članova Savjeta mladih  

           Općine Bilje  

Predsjednik 

Srećko Tatarević 


