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PREDMET: POZIV  ZA  6  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE BILJE   

  - dostavlja se  

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

« Općine Bilje, broj :5/13., 3/14.,  2/18., -3/18. pročišćen tekst  i  .2/21.) sazivam 6. sjednicu 

Općinskog  vijeća Općine Bilje zakazanu za 13. travnja 2022.g. (srijeda) sa početkom  u 

19:00 sati, u prostorijama Doma kulture  u Bilju,  K.Zvonimira 2.  

Za sjednicu predlažem usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Bilje  od 20. siječnja 2022. godine, te sljedeći 

 

 

 

DNEVNI RED: 

 

 

1) Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bilje za period srpanj - prosinac 2021. 

godine 

- Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

2) Prijedlog Zaključka o Godišnjem  izvještaju  o radu  KRC 2021.g. 

- Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur 

3) Prijedlog Zaključka prijedlog  zaključka o Planu upisa djece u  vrtić i jaslice   za 

pedagošku godinu 2022/23 

-Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur 



4) Prijedlog zaključka  o Izvješću  komunalnog redara za 2021.g. i Plan i program   rada 

komunalnog redara za 2022.g 

- Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

5) a) Prijedlog   Izvješća o stanju zaštite od požara u 2021. godini na području Općine Bilje 

     b) Prijedlog Provedbenog Plana unaprjeđenja zaštite od  požara na području Općine   Bilje  

           za 2022. godinu 

-Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

6) Prijedlog odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje   

-Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur 

7) Prijedlog  odluke o kriterijima za ocjenjivanje i načinu provođenja ocjenjivanja službenika 

i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje 

-Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

8) a) Prijedloga Odluke   o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na                

području Općine Bilje 

b) Prijedlog Odluke  o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Bilje za potpis 

Aneksa Ugovora o povjeravanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

- Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

9) Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Bilje  

- Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

10) a ) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u XV. krugu  Natječaja za prodaju  

          građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje 

 

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u XVI. krugu  Natječaja za prodaju  

građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje 

-Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur 

 

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

usluge deratizacije i dezinsekcije  

- Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur 

12)  a ) Prijedlog Odluke  o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Bilje na                  

donošenje Rješenja o donošenju odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku 

jednostavne nabave za usluge izrade studije izvodljivosti s analizom troškova za obnovu 

Dvorca Eugena Savojskog 

 

b ) Prijedlog odluke  o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Bilje    

za potpis Ugovora o priključenju broj: 4008-70095022-60008143 za potrebe    

Dvorca Eugena Savojskog 

- Izvjestitelj:  Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 



13. IZVRŠENJE PROGRAMA 

a) Prijedlog odluke o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa,   

prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje  za 2021.g. 

 

b) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja   

komunalne infrastrukture za 2021.g. 

 

c) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa  građenja    

komunalne infrastrukture za 2021.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 2021. g. 

 

e) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja  

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

2021. g. 

 

f) Prijedlog odluke o   usvajanju izvješća  o izvršenju programa korištenja sredstava 

naknade za pravo puta na području Općine Bilje za 2021.g.   

 

g) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja   

sredstava   vodnog doprinosa na području Općine Bilje za  2021. g. 

 

h) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja  

sredstava od poreza na promet nekretnina na području   Općine Bilje  za  2021. g.  

 

i) Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja   

sredstava šumskog  doprinosa na području Općine Bilje za  2021. g. 

 

j) Prijedlog odluke o usvajanju izvršenja  Programa javnih potreba u 2021.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. 

14.  Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine   

                          Bilje za 2021. godinu 

- Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

15.  Prijedlog odluku o raspoređivanju rezultata poslovanja za 2021. godinu 

- Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

16. Prijedlog Odluke o isplati dara umirovljenicima  

- Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. 

 

                Predsjednik  

                         Zdenko Jumić 


