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Dragi mještani Općine Bilje!

Evo nas na pragu tri ljetna mjeseca kojima se svi radujemo 
zbog godišnjih odmora. Neću vas “umarati” razmišljanjem 
da su se sva godišnja doba promjenila i nekome se na to teže, 
nekome  lakše naviknuti.
Ono što je izvan naše moći, a svima nam je poremetilo 
životne navike, planove, želje… je koronavirus, nevidiljivi 
neprijatelj koji nas na neki način plaši.
Bez obzira na to, mislim da smo svi bili disciplinirani i 
brinuli se za druge i za sebe. Ne kažu uzalud stari ljudi da je 
zdravlje najvažnije, a svega ostalog će biti.
Misleći na to, svi smo se priviknuli i radili najbolje što smo 
mogli. O pojedinim ustanovama i djelatnostima u našoj 
Općini saznat ćete čitajući novi broj Štekavca.
Znam koliko svakome od nas dobro dođe odmoriti se, 
zaboraviti velike i male brige, otputovati malo iz Bilja, 
promjeniti sredinu, sresti neke nove ljude… a onda se s 
radošću vratiti u svoj dom. 
Od srca vam želim da se odmorite, opustite, uživate u onome 
što volite, provodite vrijeme sa svojim obiteljima… Neka 
vam ljeto bude dugo i sretno kako biste jesen dočekali 
spremni na nove zadatke i izazove.

Srdačno, Vaš načelnik Željko Cickaj
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Tvrtka Komunalno-Bilje d.o.o. trenutačno 
broji 27 zaposlenih djelatnika s područja 
općine Bilje. Od ukupnog broja djelatnika 

24 djelatnika su muškarci dok su 3 žene, 
promatrajući strukturu djelatnika zaposlenih u 
pravnoj osobi prema spolu.
Sukladno povjerenim poslovima i nalogu načelnika 
Općine Bilje, Komunalno – Bilje d.o.o. u svrhu 
poboljšanja kvalitete života u ruralnom području, 
uz svoje redovne aktivnosti, značajno radi na obnovi 
i razvitku sela te poboljšanju temeljne ruralne, ali i 
društvene, socijalne te kulturne infrastrukture. 
Podsjetit ćemo se na neke aktivnosti realizirane u 
posljednjih nekoliko godina:
Ÿ izgradnja križnog puta na mjesnom groblju u Bilju
Ÿ potpuno uređenje športskog centra Ivica Ranogajec – 

Beli u Bilju
Ÿ asfaltiranje nogostupa i parkinga ispred OŠ Bilje
Ÿ izgradnja pozornice za kulturna zbivanja u 

unutarnjem prostoru Doma kulture Kopačevo
Ÿ uređenje zelenih površina u centrima mjesta Bilje, 

Kopačevo, Vardarac, Lug
Ÿ izgradnja pump-track staze u Bilju
Ÿ uređenje parka Hrvatskih branitelja u Bilju
Ÿ adaptacija unutarnjeg prostora Doma kulture u 

Kopačevu
Ÿ izgradnja nogostupa u mjestima Bilje, Vardarac, Lug
Ÿ asfaltiranje nogostupa i parkinga u centru mjesta 

Kopačevo
Ÿ izvršavanje operativnih i tehničkih poslova u sklopu 

svih manifestacija koje se održavaju na području 
Općine Bilje

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna 
služba. Organiziranje javne službe moguće je na 
način da se definiraju one djelatnosti kojima se 
zadovoljavaju opće potrebe društva, a osobito one iz 
sfere zadovoljavanja svakodnevnih životnih potreba 
građana. Zbog takvog društvenog značaja, 
funkcioniranje javnih službi mora biti trajno, 
uredno i kvalitetno pa je zato obveza jedinice 
Lokalne samouprave da putem svojih instrumenata 
osigura efikasno funkcioniranje navedenih službi.
Trgovačko društvo Komunalno-Bilje d.o.o. gaji 
ogroman potencijal daljnjeg poslovnog razvoja. 
Komunalno-Bilje d.o.o. treba biti okosnica svoga 

vlasnika, Općine Bilje, u provođenju svih planova i 
projekata na području Općine Bilje. Društvo će 
nastojati iskoristiti svaku mogućnost aplikacija za 
realizaciju bespovratnih sredstva EU fondova kako 
bi uspjelo u provođenju svojih planova i programa. 
Pronalazak nove vrijednosti i dodatnog izvora 
prihoda s otvorenog tržišta učinit će Komunalno-
Bilje d.o.o. stabilnim i respektabilnim trgovačkim 
društvom. 

Dječja igrališta izgrađena na javnim površinama 
nalaze se pod nadleštvom lokalne samouprave. 
Prigovori na zatečena stanja ili nepravilnosti koje se 
uoče na dječjim igralištima prijavljuju se 
k o m u n a l n i m  r e d a r i m a  i l i  n e p o s r e d n o 
Komunalnom poduzeću koje je zaduženo za 
održavanje dječjih igrališta. Tvrtka Komunalno-
Bilje d.o.o. trenutačno radi na popravcima i 
rekonstrukciji igrala s dječjih igrališta u mjestima 
Bilje, Kopačevo, Vardarac i Lug, sukladno dojavama 
mještana i nalogu komunalnog redara Općine Bilje. 
Nažalost, svjedoci smo svakodnevnog devastiranja 
dječjih igrališta od strane vandala koji se na istima 
okupljaju i svoje negativne frustracije iskaljuju na 
imovini mještana Općine Bilje. Koristimo priliku za 
apel svima nama koji primijetimo neprimjereno 
ponašanje pojedinih korisnika dječjih igrališta 
popraćeno uništavanjem Vaše i naše imovine, 
imovine naših najmlađih mještana, imovine 
budućih naraštaja naše Lokalne zajednice, da isto 
žurno prijave policiji. Svojim neodgovornim 
ponašanjem pojedinci rade štetu čitavoj zajednici. 
Poštujmo zajedničku imovinu i pokažimo da smo u 
većini odgovorni i savjesni mještani.

KOMUNALNO-BILJE
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RAZGOVOR S 
NAČELNIKOM

Koronavirus svima je promjenila planove, radove, 
projekte… kako je utjecala na rad naše Općine?
Zaista je svima poremetila normalan tijek života i rada 
pa tako i nama. Sreli smo se s nečim što je nepoznanica. 
Svoj rad prilagodili smo uputama Nacionalnog stožera. 
U prvom trenutku većina radova na projektima 
zaustavljena je. Kad se sve “posložilo”, krenulo se dalje. 
Radovi su nastavljeni. Djelatnici Jedinstvenog upravnog 
odjela radili su od kuće. Samo nekoliko ih je 
svakodnevno bilo tu. Ono na što je koronavirus 
definitivno utjecala su manifestacije - još od travnja sve 
su otkazane. 
Podjelu uskrsnica organizirali smo drugačije - uplatom 
na račun primatelja ili isplatom odmah na vrijeme. Oni 
koji ju primaju u gotovini dobili su je nakon smirivanja 
situacije. Isto je i s ljudima u potrebi koji primaju 
socijalnu pomoć.
Koliko je projakata moralo “stati”?
Što se tiče projekata, privremeno su zastali, poput 
Reciklažnog dvorišta, Dječjeg vrtića u Kopačevu, Doma 
kulture u Vardarcu, projekt dokumentacije za Dvorac 
Eugena Savojskog, kao i raspisivanja Javne nabave za 
biciklističku stazu. Zastali su koliko je bilo neophodno 
kako bismo ispoštovali sve propisane mjere zaštite. Čim 
su okolnosti to dozvolile - projekti su nastavljeni 
planiranim obimom i dinamikom. Pokušavamo aktivno 
nadoknaditi sve ono vrijeme koje smo morali stati. 
Trebam još spomenuti kompletnu obnovu zgrade TZ 
Bilje i raspisivanje Javne nabave za dječje igralište u 
Lugu.
Možete li pojasniti promjene koje su se dogodile u 
projektu izgradnje biciklističke staze Bilje - Osijek?
Projekt biciklističke staze koji je s preko 80% 
sufinanciran kroz ITU mehanizam urbane organizacije 
Osijek doživio je određene izmjene iz jednostavnog 
razloga - procijenjena vrijednost zbog stanja na tržištu 
povećana je za nekoliko milijuna kuna. To znači da bi se 
udio sufinanciranja Općine Bilje povećao s crika 1 
milijun i 800.000 kn na gotovo 5 milijuna kuna što 
općinski proračun, s obzirom na ostale planirane 
projekte, nikako ne bi mogao podnijeti.

Stoga smo u suradnji s projektantima u dva navrata 
revidirali projekt i troškovnik kako bismo iznos radova, 
a ne utječući na funkcionalnost same gradnje, 
prilagodili mogućnosti financiranja onog dijela koji 
pripada Općini Bilje - 7.5 milijuna kroz ITU mehanizam 
(prvo je bilo 9.5 milijuna) - revizija preko 12 milijuna 
kuna.

Nakon toga smo, a bili smo i u obvezu EU fonda, sve 
dostaviti SAFU na odobrenje dokumentacije te poslije 
toga, na temelju njihovih uputa i sugestija izvršili 
određene korekcije u samoj dokumentaciji. Raspisana je 
Javna nabava te prema našim očekivanjima 26. lipnja 
treba donijeti odluku o odabiru izvođača radova. 
Bitno je naglasiti planiranu realizaciju predviđenu kroz 
dvije proračunske godine 2020./2021. Rok završetka 
radova 17. rujna 2021. Obuhvat radova je kompletna 
nova kolnička konstrukcija na cijelom potezu od 
Osijeka do Bilja, postavljanje zaštitne ograde cijelom 
dužinom ceste kao i rasvjete same staze. Predviđena je i 
rekonstrukcija kolničke konstrukcije u Blatnoj ulici s 
proširenjima i iscrtavanjem biciklističke staze, s obje 
strane kolnika sve do Vatrogasnog doma. Zbog toga što 
završava kod Vatrogasnog doma - Ulica hrvatskih 
branitelja, a u planu je nastavak izgradnje biciklističke 
staze kroz Općinu Bilje, napravili smo i određene 
predradnje i preduvjete za nastavak kroz Komarčev 
prolaz zacjevljenjem prolaza kroz koji se treba nastaviti 
jedan trak biciklističke staze kroz Ulicu Košuta Lajoša 
(čija je rekonstrukcija u planu) te nastaviti na Panonski 
put mira. Drugi trak je kroz park prema OŠ Bilje.

Idući prema Dardi, možemo vidjeti da se Poslovna 
zona u Bilju “popunjava”. Koje su tu novosti?
Najveći utjecaj koronavirusa osjetili smo upravo na 
nastavku aktivnosti u Poslovnoj zoni jer su gotovo svi 
investitori koji su sklopili predugovore za zemljište u 
Poslovnoj zoni tražili produljenje rokova izgradnje jer 
su im bile znatno poremećene aktivnosti poslovanja. 
Sukladno tome na Općinskom vijeću donijeli smo 
odluku i omogućili svim zainteresiranima koji su 
zatražili produljenje roka izgradnje. Mislimo da 
svakako treba nastojati zadržati sve ulagače i investitore 
koji su voljni uložiti svoja sredstva na području naše 
Općine. Slijedom toga dolazi do stvaranja novih radnih 
mjesta i obogaćivanja naše svakodnevnice.
Zadovoljni smo jer niti jedan od njih nije odustao, a još 
uvijek ima zainteresiranih premda smo u ovom 
trenutku skolopili ugovore za sve raspoložive čestice. 
Kad pričamo o Poslovnoj zoni, treba svakako 
napomenuti da smo riješili i pitanje onog dijela Zone 
koji je još 2008. godine prodan tvrtki Belje koja nije 
realizirala svoj poslovni plan. Općina Bilje ponovo je 
uknjižena kao vlasnik tog zemljišta bez obveze vraćanja 
iznosa koje je Belje tada platilo.

Na ulazu u Bilje primjećujemo napredak u gradnji 
Čingi-Lingi čarde. Imate li saznanja o vremenu 
završetka radova?
Svakim danom u našoj Općini događa se nešto lijepo što 
obogaćuje ne samo materijalno nego i vizualno. Tako i 
“povratak” - staro-novog “Čingoša” čemu se zasigurno 
svi radujemo. Koliko je poznato iz kontakta i 
komunikacije s vlasnicima i investitorima, Čingi-Lingi 
trebao bi “otvoriti vrata” u rujnu ove godine.
Reciklažno dvorište…
Izgradnja Reciklažnog dvorišta bila je zakonska obveza 
ne samo Općine Bilje nego svih jedinica Lokalne 
samouprave. Ugovor s odobrenim izvođačem radova 
potpisan je 17. srpnja 2019. Godine. Krajem prošle 
godine okončani su radovi na izgradnji i opremanju 
nakon čega smo prijavili tehnički pregled i ishodili 

uporabnu dozvolu. Zbog koronavirusa nismo mogli 
projekt završiti do kraja kako je predviđeno. Resorna 
ministarstva produžila su rok za završetak svih 
projekata financiranih EU sredstvima tako da smo tek 
po smirenju pandemije zajedno s predstavnicima 
Baranjske čistoće, koja po Zakonu mora upravljati 
Reciklažnim dvorištima, obišli i pregledali jesmo li 
dvorište sagradili po svim standardima kako bismo ga 
mogli registrirati u Ministarstvu zaštite okoliša i dobiti 
svoj evidencijski broj. Nakon toga na sjednici 
Općinskog vijeća donijeli smo odluku o povjeravanju 
poslova upravljanjem Reciklažnog dvorišta Općine 
Bilje Baranjskoj čistoći iz Belog Manastira. Slijedi 
potpisivanje ugovora i čekanje odobrenja Resornog 
ministarstva kako bi Reciklažno dvorište moglo 
započeti radom što očekujem do srpnja ove godine. 
Moram napomenuti da je tijekom gradnje Reciklažnog 
dvorišta zbog prometovanja teške mehanizacije za koju 
naše ceste očigledno nisu izgrađene, došlo do oštećenja i 
uništenja dobrog dijela ceste u Dunavskoj ulici. Do kraja 
godine planiramo rekonstruirati kolničku konstrukciju 
Dunavske ulice uz izgradnju nogostupa za što smo 
izdradili Troškovnik (111.000kn samo za kolničku 
konstrukciju).
Mještani koji prolaze pješice ili biciklom kroz park, 
obradovali su se sanaciji zaista uništenog dijela 
pločnika - je li to jedna od planiranih radova koji je 
ostvaren?
Rekonstrukcija i izgradnja nogostupa u parku 
predviđena je u Proračunu Općine Bilje, a realizacija ide 
sukladno procjeni prioriteta komunalnih radova i 
tvrtke Komunalno-Bilje. Svakako smo imali u fokusu i 
prioritet prostora koji najčešće koriste naši najmlađi 
mještani. Stoga u vrijeme dok nisu pohađali nastavu, 
Komunalno-Bilje odradilo je onaj dio u zoni OŠ Bilje s 
tim da naglašavam kako je to prvi dio radova planiranih 
uz taj prostor. Ranije sam spomenuo da će jedan trak 
biciklističke staze ići do škole. Tada će ići kompletna 
rekonstrukcija nogostupa, ali i proširenje - uz njega 
biciklistička staza.
Ovim dijelom rekonstrukcije pokušali smo pratiti 
navike mještana i na mjestu “utabanih” staza izgradili 
nogostupe koji služe svrsi.
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RAZGOVOR S 
NAČELNIKOM

Koronavirus svima je promjenila planove, radove, 
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Bitno je naglasiti planiranu realizaciju predviđenu kroz 
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odluku i omogućili svim zainteresiranima koji su 
zatražili produljenje roka izgradnje. Mislimo da 
svakako treba nastojati zadržati sve ulagače i investitore 
koji su voljni uložiti svoja sredstva na području naše 
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Želim vam predstaviti veliku djecu svog srca, naš 
Zbor djece i mladih “Effata” (Otvori se!) koji 
animira pjevanje tijekom nedjeljne večernje svete 

mise u našoj biljskoj župi. Mi smo mlad zbor, svjetlo 
dana ugledali smo prije 2 godine, zajedno s dolaskom 
našeg sadašnjeg župnika Dejana Henčića. To je ujedno i 
ispunjenje moje velike dugogodišnje želje preko koje je 
Bog u meni vježbao strpljivost. U teološkom i 
glazbenom smislu zbor vodim ja, a svesrdna podrška u 
radu su mi: moj suprug teolog Siniša Klemen i moj radni 
kolega, teolog, Petar Kajić. Svo troje sviramo gitare te 
tim instrumentima pratimo lijepo dječje pjevanje. Zbor 
je nastao na župnikovu inicijativu kao interesni oblik 
župne kateheze - mogućnost kateheze prema 
afinitetima i talentima djece i mladih te kao takav 
“iščekuje” djecu od 3. razreda osnovne škole 
(prvopričesnici) do najmanje 2. razreda srednje škole 
(krizmanici). Broj članova je između 20 i 30 djece, a na 
nedjeljnoj svetoj misi je broj djece zboraša šarolik. 
Redovite probe imamo u župnoj dvorani, a sve češće u 
crkvi, utorkom u 19:30 i nedjeljom upjevavanje u 18:00, 
pola sata prije večernje svete mise. 
Pjevamo većinom pjesme iz moderne duhovne glazbe, a 
pri izboru pjesama vode nas biblijska čitanja, osobito 
evanđelje te nedjelje. Prednost dajemo tekstu pred 
melodijom jer je naše poslanje približiti čovjeka Bogu 
kroz pjesmu, a pritom trebamo biti oprezni da čovjeka 
ne pošaljemo na krivi put. Melodija treba podržati tekst 
pjesme, ne smije biti svrha samoj sebi i ostaviti čovjeka 
na samo emocionalno uzdignutoj razini. 
Pjesma je jedan od mnogih putova otvaranja Božjoj 
milosti, a uloga zbora je pjevanjem prenijeti cijeloj 
okupljenoj zajednici tekst, melodiju te izazvati svojim 
pjevanjem okupljene ljude da i oni pjesmom slave 
Gospodina. Cilj je da pjeva cijela vjernička zajednica, a 
ne da ostali slušaju zbor kao na kazališnom koncertu. 

Zbog toga se trudimo imati što manje sviračkih 
“intermezza” tijekom pjevanja da bismo potaknuli ljude 
da se ohrabre i pjevaju što više. Djeci nema ništa ljepše 
od toga da čuju kako iza njih ori crkva od pjevanja 
zajednice - tada znaju da su uspjeli prenjeti Božju 
poruku i da su izvršili svoje poslanje. 
Zamolili su me da napišemo u uvodu svake projekcije 
Pjevajmo ZAJEDNO Gospodinu!. Ispunite im tu želju 
djetinjeg srca u kojemu Božja slika još nije zamućena. 
Moja zboraška djeca izuzetno vole pjevati, na probama 
bude svakojakih izražavanja njihovih emotivnih 
doživljaja dok pjevaju - od njihanja, osmijeha i 
pljeskanja do suza od ganuća izazvanih tekstom ili 
melodijom. Svi mi nosimo svoju besmrtnu nevidljivu 
dušu ogrnutu krhkim tijelom, a u njoj i sva iskustva koja 
nas oblikuju kroz ovozemaljski život. 
Pjesma može biti odličan oblik susretanja sa svojom 
nutrinom u kojoj svakako susrećemo Boga koji nam 
govori i koji nas ljubi. Tijekom svete mise dogovaramo 
se dodatno pogledom, punim radosti, ponosa i želje da 
izvršimo svoje poslanje. I uživamo! 
Zahvaljujem dobrom Bogu za milost da uložimo svoje 
talente Njemu na slavu, a braći i sestrama u Kristu na 
radost! Zahvaljujem i župniku koji nam je dao priliku za 

radost nakon mnogo godina čekanja, on je 
uistinu blagoslov Božji našoj župi!
Neizrecivo sam ponosna i sretna zbog tog 
malog zbora! 
Ako je od ljudi, propast će! Ako je od Boga, 
opstat će!
Pozivamo vas na nedjelju euharistiju da 
zajedno pjesmom slavimo Gospodina! 

Vjeroučiteljica Sandra Klemen, mag.theol.

ZBOR DJECE I MLADIH ''EFFATA''� - OTVORI SE
Što očekujete da se može ostvariti, dovršiti ili 
započeti… a onemogućila je koronavirus?
Unatoč koronavirusu aktivnosti u Općini Bilje se 
nastavljaju. Nastojat ćemo, koliko nam god financijske 
mogućnosti dozvole, realizirati sve planirano iako je 
realno očekivati, budući da već sad imamo smanjenje 
izvora prihoda 30%, da će neki od predviđenih 
planiranih projekta morati biti odgođeni dok se puni 
Proračun Općine i ne vrati u normalu.
Sve naše aktivnosti su i dalje usmjerene u povlačenje 
sredstava iz EU fondova iz kojih nastojimo povući što 
više, ali ne smijemo zanemariti niti smetnuti s uma da u 
sve te projekte ide i određeni dio sufinanciranja iz 
Općine Bilje. Nastavljaju se aktivnosti vezane uz obnovu 
zgrade Turističke zajednice (preko 3 milijuna kuna EU 
sredstava). Odobren nam je još jedan projekt putem EU 
sredstava - a odnosi se na Biljsku stepu (vrijednost je 
također oko 3 milijuna kuna).

Još neke informacije, aktualnosti, novosti, događanja 
vezana uz našu Općinu…
Unatoč koronavirusu radovi u Dječjem vrtiću 
Kopačevo teku planiranom dinamikom pa otvorenje 
očekujemo početkom nove pedagoške godine. 
Energetska obnova Doma kultura u Vardarcu pri 
završetku je. Time završava naš projekt uređenja 
središta Vardarca.
Prijavljen je projekt energetske obnove javne rasvjete u 
Bilju (500.000 kn) što smo planirali u Proračunu ove 
godine. Energetskom obnovom bit će obuhvaćene 
županijska cesta (javna rasvjeta) kroz Bilje - prema 
Meci, Vardarcu, Kopačevu te nastavak kroz mjesta 
Vardarac i Lug. Time je obuhvaćena zamjena 230 
rasvjetnih tijela koja su i najveći potrošač energije u 
Općini Bilje. Cilj nam je u navedenom razdoblju 
zamijeniti i ostala rasvjetna tijela kako bismo na taj 
način smanjili trošak električne energije i osigurali 
znatnu uštedu.
Zgrada bivše trgovine u Kozjaku koja je nakon 
Domovinskog rata korištena kao prostor za Vijeće 
mjesnog odbora, svojevrsno okupljalište mladih i 
malobrojnih stanovnika doživjet će promjenu. 

Početkom prosinca 2019. od Ministarstva državne 
imovine dobili smo Darovnicu te na temelju toga u 
Proračunu za 2020. planirali sredstva za temeljitu 
obnovu te zgrade i prostora. Nažalost, zbog naše već 
poslovično nerazumljive i nerazumne birokracije, 
vlasnici zgrade postali smo tek 8. svibnja 2020. pa ćemo 
stoga s rekonstrukcijom započeti u drugoj polovini 
2020. Zgrada će biti obnovljena od temelja do krova, 
zamjena stolarije, sanitarni čvor, uvođenje grijanja, 
opremanje… ali i uređene okolnog prostora čestice na 
kojoj se zgrada nalazi.
Već dvije godine planiramo izgradnju vodovodne mreže 
prema KK Capistro, budući da nemaju pitku vodu, a 
vlasnici se bave turizmom. Iako smo sredstva osigurali i 
priredili projekt, nismo do danas uspjeli realizirati jer je 
cesta koja vodi do KK i dalje u upravljanju Hrvatskih 
šuma i vode ju kao šumarsko dobro. Unatoč izgrađenog 
elaborata koji  ima i  suglasnost Ministarstva 
poljoprivrede, zbog protivljenja Hrvatskih šuma 
uknjižbe prava vlasništva Općine Bilje na tu cestu, ne 
možemo realizirati planirano. Na zasigurno ne 
odustajemo.
Dječji vrtić Grlica - na prijedlog načelnika Općinsko 
vijeće donijelo je određene mjere kojim se nastoji 
pomoći ne samo gospodarstvenicima nego i svim 
žiteljima Općine Bilje u vrijeme pandemije. U korist 
svih žitelja Općine odrekli smo se preko 800.000 kn 
izvornih prihoda, s nadom da će te mjere pomoći našim 
žiteljima da lakše prebrode ovo vrijeme. Sukladno tome 
oslobodili smo roditelje plaćanja vrtića. Kako vrtić nije 
imao nikakve prihode, Općina Bilje je iz svog Proračuna 
plaćala sve režijske troškove vezane uz vrtić. Postavili 
smo i novi video-nadzor te isplatili puni iznos plaća 
svim djelatnicima vrtića.
Većina nas trudi se i nastoji ponašati tako da čuva i štiti 
općinsku imovinu jer je to NAŠE.
Nažalost, jedan manji dio mještana očito višak svoje 
energije (ili nešto drugo), konstantno usmjerava na 
uništavanje i devastiranje igrala na dječjim igralištima, 
kidanje i uništavanje mladih posađenih stabala, pisanje 
po zidovima…
Takvim postupcima štete cijeloj zajednici i Proračunu, 
dovode u opasnost svu djecu koja se dolaze igrati, 
naružavaju izgled mjesta.
Apeliram na sve “autore” ovih neprimjerenih radnji, a i 
njihove roditelje, da svoje aktivnosti pokušaju usmjeriti 
na nešto korisno što će ih zaokupiti. Zbog takvih 
uništavanja zajedničke imovine pojavila se potreba za 
postavljanjem video-nadzora čime je stvoren dodatni, 
nemali trošak za Proračun Općine. Ta sredstva mogli 
bismo svi zajedno korisnije utrošiti.
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pjesme, ne smije biti svrha samoj sebi i ostaviti čovjeka 
na samo emocionalno uzdignutoj razini. 
Pjesma je jedan od mnogih putova otvaranja Božjoj 
milosti, a uloga zbora je pjevanjem prenijeti cijeloj 
okupljenoj zajednici tekst, melodiju te izazvati svojim 
pjevanjem okupljene ljude da i oni pjesmom slave 
Gospodina. Cilj je da pjeva cijela vjernička zajednica, a 
ne da ostali slušaju zbor kao na kazališnom koncertu. 

Zbog toga se trudimo imati što manje sviračkih 
“intermezza” tijekom pjevanja da bismo potaknuli ljude 
da se ohrabre i pjevaju što više. Djeci nema ništa ljepše 
od toga da čuju kako iza njih ori crkva od pjevanja 
zajednice - tada znaju da su uspjeli prenjeti Božju 
poruku i da su izvršili svoje poslanje. 
Zamolili su me da napišemo u uvodu svake projekcije 
Pjevajmo ZAJEDNO Gospodinu!. Ispunite im tu želju 
djetinjeg srca u kojemu Božja slika još nije zamućena. 
Moja zboraška djeca izuzetno vole pjevati, na probama 
bude svakojakih izražavanja njihovih emotivnih 
doživljaja dok pjevaju - od njihanja, osmijeha i 
pljeskanja do suza od ganuća izazvanih tekstom ili 
melodijom. Svi mi nosimo svoju besmrtnu nevidljivu 
dušu ogrnutu krhkim tijelom, a u njoj i sva iskustva koja 
nas oblikuju kroz ovozemaljski život. 
Pjesma može biti odličan oblik susretanja sa svojom 
nutrinom u kojoj svakako susrećemo Boga koji nam 
govori i koji nas ljubi. Tijekom svete mise dogovaramo 
se dodatno pogledom, punim radosti, ponosa i želje da 
izvršimo svoje poslanje. I uživamo! 
Zahvaljujem dobrom Bogu za milost da uložimo svoje 
talente Njemu na slavu, a braći i sestrama u Kristu na 
radost! Zahvaljujem i župniku koji nam je dao priliku za 

radost nakon mnogo godina čekanja, on je 
uistinu blagoslov Božji našoj župi!
Neizrecivo sam ponosna i sretna zbog tog 
malog zbora! 
Ako je od ljudi, propast će! Ako je od Boga, 
opstat će!
Pozivamo vas na nedjelju euharistiju da 
zajedno pjesmom slavimo Gospodina! 

Vjeroučiteljica Sandra Klemen, mag.theol.

ZBOR DJECE I MLADIH ''EFFATA''� - OTVORI SE
Što očekujete da se može ostvariti, dovršiti ili 
započeti… a onemogućila je koronavirus?
Unatoč koronavirusu aktivnosti u Općini Bilje se 
nastavljaju. Nastojat ćemo, koliko nam god financijske 
mogućnosti dozvole, realizirati sve planirano iako je 
realno očekivati, budući da već sad imamo smanjenje 
izvora prihoda 30%, da će neki od predviđenih 
planiranih projekta morati biti odgođeni dok se puni 
Proračun Općine i ne vrati u normalu.
Sve naše aktivnosti su i dalje usmjerene u povlačenje 
sredstava iz EU fondova iz kojih nastojimo povući što 
više, ali ne smijemo zanemariti niti smetnuti s uma da u 
sve te projekte ide i određeni dio sufinanciranja iz 
Općine Bilje. Nastavljaju se aktivnosti vezane uz obnovu 
zgrade Turističke zajednice (preko 3 milijuna kuna EU 
sredstava). Odobren nam je još jedan projekt putem EU 
sredstava - a odnosi se na Biljsku stepu (vrijednost je 
također oko 3 milijuna kuna).

Još neke informacije, aktualnosti, novosti, događanja 
vezana uz našu Općinu…
Unatoč koronavirusu radovi u Dječjem vrtiću 
Kopačevo teku planiranom dinamikom pa otvorenje 
očekujemo početkom nove pedagoške godine. 
Energetska obnova Doma kultura u Vardarcu pri 
završetku je. Time završava naš projekt uređenja 
središta Vardarca.
Prijavljen je projekt energetske obnove javne rasvjete u 
Bilju (500.000 kn) što smo planirali u Proračunu ove 
godine. Energetskom obnovom bit će obuhvaćene 
županijska cesta (javna rasvjeta) kroz Bilje - prema 
Meci, Vardarcu, Kopačevu te nastavak kroz mjesta 
Vardarac i Lug. Time je obuhvaćena zamjena 230 
rasvjetnih tijela koja su i najveći potrošač energije u 
Općini Bilje. Cilj nam je u navedenom razdoblju 
zamijeniti i ostala rasvjetna tijela kako bismo na taj 
način smanjili trošak električne energije i osigurali 
znatnu uštedu.
Zgrada bivše trgovine u Kozjaku koja je nakon 
Domovinskog rata korištena kao prostor za Vijeće 
mjesnog odbora, svojevrsno okupljalište mladih i 
malobrojnih stanovnika doživjet će promjenu. 

Početkom prosinca 2019. od Ministarstva državne 
imovine dobili smo Darovnicu te na temelju toga u 
Proračunu za 2020. planirali sredstva za temeljitu 
obnovu te zgrade i prostora. Nažalost, zbog naše već 
poslovično nerazumljive i nerazumne birokracije, 
vlasnici zgrade postali smo tek 8. svibnja 2020. pa ćemo 
stoga s rekonstrukcijom započeti u drugoj polovini 
2020. Zgrada će biti obnovljena od temelja do krova, 
zamjena stolarije, sanitarni čvor, uvođenje grijanja, 
opremanje… ali i uređene okolnog prostora čestice na 
kojoj se zgrada nalazi.
Već dvije godine planiramo izgradnju vodovodne mreže 
prema KK Capistro, budući da nemaju pitku vodu, a 
vlasnici se bave turizmom. Iako smo sredstva osigurali i 
priredili projekt, nismo do danas uspjeli realizirati jer je 
cesta koja vodi do KK i dalje u upravljanju Hrvatskih 
šuma i vode ju kao šumarsko dobro. Unatoč izgrađenog 
elaborata koji  ima i  suglasnost Ministarstva 
poljoprivrede, zbog protivljenja Hrvatskih šuma 
uknjižbe prava vlasništva Općine Bilje na tu cestu, ne 
možemo realizirati planirano. Na zasigurno ne 
odustajemo.
Dječji vrtić Grlica - na prijedlog načelnika Općinsko 
vijeće donijelo je određene mjere kojim se nastoji 
pomoći ne samo gospodarstvenicima nego i svim 
žiteljima Općine Bilje u vrijeme pandemije. U korist 
svih žitelja Općine odrekli smo se preko 800.000 kn 
izvornih prihoda, s nadom da će te mjere pomoći našim 
žiteljima da lakše prebrode ovo vrijeme. Sukladno tome 
oslobodili smo roditelje plaćanja vrtića. Kako vrtić nije 
imao nikakve prihode, Općina Bilje je iz svog Proračuna 
plaćala sve režijske troškove vezane uz vrtić. Postavili 
smo i novi video-nadzor te isplatili puni iznos plaća 
svim djelatnicima vrtića.
Većina nas trudi se i nastoji ponašati tako da čuva i štiti 
općinsku imovinu jer je to NAŠE.
Nažalost, jedan manji dio mještana očito višak svoje 
energije (ili nešto drugo), konstantno usmjerava na 
uništavanje i devastiranje igrala na dječjim igralištima, 
kidanje i uništavanje mladih posađenih stabala, pisanje 
po zidovima…
Takvim postupcima štete cijeloj zajednici i Proračunu, 
dovode u opasnost svu djecu koja se dolaze igrati, 
naružavaju izgled mjesta.
Apeliram na sve “autore” ovih neprimjerenih radnji, a i 
njihove roditelje, da svoje aktivnosti pokušaju usmjeriti 
na nešto korisno što će ih zaokupiti. Zbog takvih 
uništavanja zajedničke imovine pojavila se potreba za 
postavljanjem video-nadzora čime je stvoren dodatni, 
nemali trošak za Proračun Općine. Ta sredstva mogli 
bismo svi zajedno korisnije utrošiti.
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IZ ŽUPNE KRONIKE U PASTORALNOJ 
GODINI 2019./2020.

KATEHETSKA NEDJELJA – ZAZIV DUHA 
SVETOGA
Pastoralnu i katehetsku godinu započeli smo u nedjelju, 
22. rujna 2019. Molili smo Božji blagoslov za našu djecu 
osnovne i srednjih škola te za studente na misi u 18:30. 
Kroz proteklu godinu pastoralni život župe se odvijao 
kroz nekoliko stožernih zajednica i  skupina: 
ministrantska skupina, prvopričesnička skupina, zbor 
djece i mladih, misijsko – karitativna skupina, 
krizmanička skupina, biblijska skupina krizmanika, 
Marijina legija, mješoviti zbor, Udruga sv. Vinka, župni 
karitas, Zajednica Božjeg milosrđa, štovatelji sv. Antuna, 
Schönstattski pokret, hrvatski branitelji i članovi obitelji 
poginulih i nestalih. Lijep broj djece i mladih, kao i 
odraslih vjernika okupljao se na tjednim/mjesečnim 
susretima. Ono što bih istaknuo kao zadaću pred nama 
jest potreba obiteljske zajednice, odnosno zajednice 
bračnih parova, koju kroz dvije godine nismo ostvarili 
prema željenom intenzitetu, osobito parova do 20 
godina braka. Obitelj je temelj i Crkve i društva i tu 
zajedničkim snagama nešto moramo učiniti.
SPOMEN NA POGINULE I NESTALE BRANITELJE 
I CIVILNE ŽRTVE RATA 3. RUJNA
U utorak 3. rujna spomen je na poginule i nestale 
branitelje i civilne žrtve rata. Svečana sveta misa za sve iz 
naše župe je bila u 17:00 sati, a poslije je tradicionalno bio 
svečani mimohod do spomen obilježja gdje smo se 
pomolili i položili vijence, te je uslijedio glazbeno – 
recitatorski program.
HODOČAŠĆA/SUSRETI/AKCIJE
U subotu, 28. rujna, bilo je Nadbiskupijsko hodočašće u 
Mariju Bistricu i pohod Ivancu, rodnoj župi biskupa 
Ćirila Kosa o 100. obljetnici njegova rođenja. Svakako da 
je ovo bila prigoda da se duhovno osnažimo i obnovimo 
svoju vjeru i ljubav prema Majci našega Spasitelja. 
Također je dio naših župljana išao na hodočašće 
Marijine legije u Komušinu u BiH, 29. rujna 2019.
13. listopada posjetili smo sa zborom, te nekim 
članovima pastoralnog i ekonomskog vijeća, vlč.Ivana 
Petričevića, bivšeg biljskog župnika,animirali sv. misu i 
družili se… Bogu hvala na lijepom druženju.
Već 14. listopada u posjet su nam došli svećenici članovi 
Schönstatske svećeničke lige iz Hrvatske i BiH. Povod 
ovom posjetu je bilo osnivanje Schönstatskog pokreta 
( P O K R E T  M A J K E  T R I P U T  D I V N E  – 

HODOČASNIČKE GOSPE) u našoj župi. Nakon svete 
mise i ručka u našoj župi svećenici su posjetili župu sv. 
Martina, biskupa u Belom Manastiru gdje već duže 
vrijeme šezdeset obitelji prima Gospu hodočasnicu.
19. listopada pošli smo na hodočašće  štovatelja Božjeg 
milosrđa u Mariju Bistricu. Svetu misu predvodio je 
mons.Franjo Komarica, banjalučki biskup. 
U nedjelju, 20. listopada, obilježili smo Zahvalnicu za 
plodove zemlje na misama u 9 i u 18.30. Brojni vjernici te 
djeca i mladi sudjelovali su na zahvalnim misnim 
slavljima kao i uređenju crkve. Bila je to prilika da svatko 
uzme udjela u molitvi zahvalnosti za sve što nam Bog 
daruje na našim poljima, vinogradima, voćnjacima..
Naše mame, bake, ministranti, misijsko - karitativna 
skupina s vjeroučiteljicama Marijom Vrdoljak i 
Suzanom Puš Laslo pripravili su kolače za misije… 
Svatko je mogao  "kupiti" uz dragovoljni prilog za 
misije… Prikupljena sredstva smo darovali misiji u 
Gani.
DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR 18.11... U NAŠOJ 
ŽUPI
U suradnji s Općinom Bilje i OŠ Bilje sjećamo se 
Vukovara svake godine… U nedjelju, 17.11. na večernjoj 
misi u 18:30 molili smo za sve žrtve Vukovara. Naša 
djeca iz OŠ Bilje izvela su nam prigodni program, a 
poslije mise ispred crkve smo zapalili svijeće „da 
Vukovar svijetli“ i u našoj župi, općini, školi, obitelji....
BRAČNI JUBILEJI
22.11. u suradnji s Općinom Bilje proslavili smo bračne 
jubileje u našoj župi. Svi koji su ove godine slavili 25, 30, 
40, 50, 55 i više godina braka sudjelovali su na svetoj misi 
i molitvi blagoslova svojih obitelji. Poslije je u Domu 
kulture, u organizaciji Općine Bilje, bila svečana večera i 
podjela darova jubilarcima.

DUHOVNA OBNOVA ZA NAŠU ŽUPU 
29.11. – 1.12.
Zajednica MiR iz Osijeka predvodila je duhovnu 
obnovu za našu župu od 29. studenoga do 1. prosinca. 
Bila je to prilika da započnemo Došašće obnovljena 
duha. 
CRKVENI GOD  8.12.2019.
Protekli crkveni god je bio znakovit u svakom smislu. 
Svečanu svetu misu u 11:00 sati predvodio je mons.Franjo 
Komarica, banjalučki biskup. Mnoštvo okupljenih vjernika 
radosno je dočekala dragog nam gosta i na svetoj misi i na 
druženju poslije svete mise na župnom dvorištu koje je 
uveličao nastup našeg KUD-a iz Bilja.

DEVETNICA GOSPI LURDSKOJ 2.2. – 10.2.
Gospa Lurdska, Bilje 11.2.2020.
11. veljače Crkva slavi spomendan Blažene Djevice Marije 
Lurdske, a tada se posebno prisjećamo onoga dana davne 
1858. kada se Gospa ukazala neukoj i siromašnoj djevojčici - 
sv. Bernardici, i objavila se kao Bezgrješno začeće. Dan je to i 
kada se prisjećamo svih bolesnih i njihovih obitelji i molimo 
zagovor Gospe Lurdske za sve njih, a posebno da ih uvijek 
osnažuje istinskim strpljenjem i dubokom vjerom.
Na Svijećnicu smo započeli devetnicu Gospi Lurdskoj, molili 
smo za naše bolesnike svaki dan pola sata prije večernje mise 
krunicu, a nakon mise litanije i molitvu kod kipa Gospe 
Lurdske. Na sam blagdan Gospe Lurdske podijelili smo 
bolesničko pomazanje bolesnima i nemoćnima, te je 
uslijedila procesija s kipom Gospe Lurdske oko crkve.

BISKUP IZ TANZANIJE U BILJU, 21.2.2020.
Na inicijativu nadbiskupa Đure Hranića, BISKUP 
PROSPERO BALTAZAR – iz Tanzanije, bio je gost u našoj 
župi. U petak, 21.2. predslavio je svečanu svetu misu u 18:30 
sati. Na misi se okupljenim vjernicima obratio za pomoć 
misijama. Naši župljani prikupili su oko 3.000 kuna. 
Poslije sv. mise biskup se susreo s misijskom skupinom naše 
župe. Događaj je popratio HRT. Ovakvi susreti i događaji 
zasigurno su na ponos našoj župi.

M I N I S TA R S T V O  K U LT U R E  R H  O V J E R I L O 
DOKUMENTACIJU ZA OBNOVU BILJSKE CRKVE
Dana 9 .3 .2020.  dobi l i  smo ovjerenu kompletnu 
dokumentaciju za obnovu naše crkve.
Prisjetimo se, bio je to put dug 1.5 godinu, puno kilometara, 

sastanaka, istražnih radova Restauratorkog zavoda, 
konzervatorske studije Konzervatorskog zavoda, geodetskih 
istraživanja, geomehaničkih ispitivanja tla, istraživanje 
statike, konstrukcija krovišta i zidova, kao i temelja, što je 
trebalo da dokumentacija bude potpuna. Dokumentacija je 
koštala 175.000 kuna.
Bogu hvala, hvala Ministarstvu kulture, Općini Bilje i vama, 
dragi župljani, na svakoj potpori!
Zbog pandemije COVID-19 Ministrstvo kulture RH je u 
drugoj polovici ožujka obustavilo sve radnje na području RH 
te se nadamo da će što prije biti moguće nastaviti s istim. 
Prikupili smo ponude izvođača, predstoji nam izbor izvođača 
radova. Nadbiskupijska komisija za gradnje i obnove koja 
mora dati konačni sud.
NOVA KAPELA U LUGU – PRIJEDLOG
U suglasnosti s našim nadbiskupom Đurom Hranićem 
započeli smo u ožujku prikupljati potrebnu dokumentaciju 
za izgradnju bogoslužnog prostora u našoj filijali u Lugu. 
Pretpostavljamo da će kroz 1.5 godinu dokumentacija 
ugledati svjetlo dana, te ćemo moći pristupiti uklanjanju 
stare kuće (koju koristimo za bogoslužje), te uređenje 
prostora i gradnju pastoralnog centra za vjernike Mađare u 
Lugu.

AKCIJA KARITASA NAŠE ŽUPE I UDRUGE SV. VINKA, 
4.4.2020.
U vrijeme pandemije COVID-19, pred Uskrs, naš župni 
karitas, naši mladi volonteri i Udruga sv.Vinka obišli su 60 
obitelji i/ili samačkih domaćinstava u Bilju, Lugu, Kozjaku, 
Vardarcu i Kopačevu te podijelili skromne uskrsne pakete. 
Svima od srca hvala, Dobri Bog neka vas nagradi obiljem 
blagoslova!

TIJELOVO U BILJU 2020.
Blagdan Tijelova slavi se na deveti četvrtak nakon Uskrsa, 
njime Katolička crkva slavi ustanovljenje euharistije na Veliki 
četvrtak i naglašava vjersku istinu da je Isus pravi Bog, ali i 
pravi čovjek. Obilježavanje Tijelova započinje u 13. stoljeću. 
Ovim je u našoj župi bilo je vrlo svečano, sjenice su izrađivali: 
Marijina legija, Udruga sv. Vinka, ministranti, te Pastoralno i 
Ekonomsko vijeće župe. Reportažu o Tijelovu u Bilju 
pripravio je HRT.
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Martina, biskupa u Belom Manastiru gdje već duže 
vrijeme šezdeset obitelji prima Gospu hodočasnicu.
19. listopada pošli smo na hodočašće  štovatelja Božjeg 
milosrđa u Mariju Bistricu. Svetu misu predvodio je 
mons.Franjo Komarica, banjalučki biskup. 
U nedjelju, 20. listopada, obilježili smo Zahvalnicu za 
plodove zemlje na misama u 9 i u 18.30. Brojni vjernici te 
djeca i mladi sudjelovali su na zahvalnim misnim 
slavljima kao i uređenju crkve. Bila je to prilika da svatko 
uzme udjela u molitvi zahvalnosti za sve što nam Bog 
daruje na našim poljima, vinogradima, voćnjacima..
Naše mame, bake, ministranti, misijsko - karitativna 
skupina s vjeroučiteljicama Marijom Vrdoljak i 
Suzanom Puš Laslo pripravili su kolače za misije… 
Svatko je mogao  "kupiti" uz dragovoljni prilog za 
misije… Prikupljena sredstva smo darovali misiji u 
Gani.
DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR 18.11... U NAŠOJ 
ŽUPI
U suradnji s Općinom Bilje i OŠ Bilje sjećamo se 
Vukovara svake godine… U nedjelju, 17.11. na večernjoj 
misi u 18:30 molili smo za sve žrtve Vukovara. Naša 
djeca iz OŠ Bilje izvela su nam prigodni program, a 
poslije mise ispred crkve smo zapalili svijeće „da 
Vukovar svijetli“ i u našoj župi, općini, školi, obitelji....
BRAČNI JUBILEJI
22.11. u suradnji s Općinom Bilje proslavili smo bračne 
jubileje u našoj župi. Svi koji su ove godine slavili 25, 30, 
40, 50, 55 i više godina braka sudjelovali su na svetoj misi 
i molitvi blagoslova svojih obitelji. Poslije je u Domu 
kulture, u organizaciji Općine Bilje, bila svečana večera i 
podjela darova jubilarcima.

DUHOVNA OBNOVA ZA NAŠU ŽUPU 
29.11. – 1.12.
Zajednica MiR iz Osijeka predvodila je duhovnu 
obnovu za našu župu od 29. studenoga do 1. prosinca. 
Bila je to prilika da započnemo Došašće obnovljena 
duha. 
CRKVENI GOD  8.12.2019.
Protekli crkveni god je bio znakovit u svakom smislu. 
Svečanu svetu misu u 11:00 sati predvodio je mons.Franjo 
Komarica, banjalučki biskup. Mnoštvo okupljenih vjernika 
radosno je dočekala dragog nam gosta i na svetoj misi i na 
druženju poslije svete mise na župnom dvorištu koje je 
uveličao nastup našeg KUD-a iz Bilja.

DEVETNICA GOSPI LURDSKOJ 2.2. – 10.2.
Gospa Lurdska, Bilje 11.2.2020.
11. veljače Crkva slavi spomendan Blažene Djevice Marije 
Lurdske, a tada se posebno prisjećamo onoga dana davne 
1858. kada se Gospa ukazala neukoj i siromašnoj djevojčici - 
sv. Bernardici, i objavila se kao Bezgrješno začeće. Dan je to i 
kada se prisjećamo svih bolesnih i njihovih obitelji i molimo 
zagovor Gospe Lurdske za sve njih, a posebno da ih uvijek 
osnažuje istinskim strpljenjem i dubokom vjerom.
Na Svijećnicu smo započeli devetnicu Gospi Lurdskoj, molili 
smo za naše bolesnike svaki dan pola sata prije večernje mise 
krunicu, a nakon mise litanije i molitvu kod kipa Gospe 
Lurdske. Na sam blagdan Gospe Lurdske podijelili smo 
bolesničko pomazanje bolesnima i nemoćnima, te je 
uslijedila procesija s kipom Gospe Lurdske oko crkve.

BISKUP IZ TANZANIJE U BILJU, 21.2.2020.
Na inicijativu nadbiskupa Đure Hranića, BISKUP 
PROSPERO BALTAZAR – iz Tanzanije, bio je gost u našoj 
župi. U petak, 21.2. predslavio je svečanu svetu misu u 18:30 
sati. Na misi se okupljenim vjernicima obratio za pomoć 
misijama. Naši župljani prikupili su oko 3.000 kuna. 
Poslije sv. mise biskup se susreo s misijskom skupinom naše 
župe. Događaj je popratio HRT. Ovakvi susreti i događaji 
zasigurno su na ponos našoj župi.

M I N I S TA R S T V O  K U LT U R E  R H  O V J E R I L O 
DOKUMENTACIJU ZA OBNOVU BILJSKE CRKVE
Dana 9 .3 .2020.  dobi l i  smo ovjerenu kompletnu 
dokumentaciju za obnovu naše crkve.
Prisjetimo se, bio je to put dug 1.5 godinu, puno kilometara, 

sastanaka, istražnih radova Restauratorkog zavoda, 
konzervatorske studije Konzervatorskog zavoda, geodetskih 
istraživanja, geomehaničkih ispitivanja tla, istraživanje 
statike, konstrukcija krovišta i zidova, kao i temelja, što je 
trebalo da dokumentacija bude potpuna. Dokumentacija je 
koštala 175.000 kuna.
Bogu hvala, hvala Ministarstvu kulture, Općini Bilje i vama, 
dragi župljani, na svakoj potpori!
Zbog pandemije COVID-19 Ministrstvo kulture RH je u 
drugoj polovici ožujka obustavilo sve radnje na području RH 
te se nadamo da će što prije biti moguće nastaviti s istim. 
Prikupili smo ponude izvođača, predstoji nam izbor izvođača 
radova. Nadbiskupijska komisija za gradnje i obnove koja 
mora dati konačni sud.
NOVA KAPELA U LUGU – PRIJEDLOG
U suglasnosti s našim nadbiskupom Đurom Hranićem 
započeli smo u ožujku prikupljati potrebnu dokumentaciju 
za izgradnju bogoslužnog prostora u našoj filijali u Lugu. 
Pretpostavljamo da će kroz 1.5 godinu dokumentacija 
ugledati svjetlo dana, te ćemo moći pristupiti uklanjanju 
stare kuće (koju koristimo za bogoslužje), te uređenje 
prostora i gradnju pastoralnog centra za vjernike Mađare u 
Lugu.

AKCIJA KARITASA NAŠE ŽUPE I UDRUGE SV. VINKA, 
4.4.2020.
U vrijeme pandemije COVID-19, pred Uskrs, naš župni 
karitas, naši mladi volonteri i Udruga sv.Vinka obišli su 60 
obitelji i/ili samačkih domaćinstava u Bilju, Lugu, Kozjaku, 
Vardarcu i Kopačevu te podijelili skromne uskrsne pakete. 
Svima od srca hvala, Dobri Bog neka vas nagradi obiljem 
blagoslova!

TIJELOVO U BILJU 2020.
Blagdan Tijelova slavi se na deveti četvrtak nakon Uskrsa, 
njime Katolička crkva slavi ustanovljenje euharistije na Veliki 
četvrtak i naglašava vjersku istinu da je Isus pravi Bog, ali i 
pravi čovjek. Obilježavanje Tijelova započinje u 13. stoljeću. 
Ovim je u našoj župi bilo je vrlo svečano, sjenice su izrađivali: 
Marijina legija, Udruga sv. Vinka, ministranti, te Pastoralno i 
Ekonomsko vijeće župe. Reportažu o Tijelovu u Bilju 
pripravio je HRT.
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TURISTIČKA ZAJEDNICA BILJE

Krajem siječnja 2020. dolazim na mjesto 
direktorice Turističke zajednice Općine Bilje. 
U tijeku je bila realizacija dvaju projekata uz 

potporu HTZ-e za turistički nerazvijena područja - 
projekt Turistička signalizacija za nove objekte i projekt 
Turist ičko-informativne ploče Općine Bi lje . 
Signalizacija za jedan ugostiteljski objekt, jedno izletište 
i nekoliko iznajmljivača je na terenu postavljena još 
tijekom prošle godine, a turističko-informativne ploče 
krajem ožujka ove godine. 
Mještani mogu primjetiti u naseljima Lug, Vardarac, 
Kopačevo i Bilje ploče s kartom Općine Bilje označenom 
biciklističkom rutom i najvažnijim lokacijama za lakše 
snalaženja turista u prostoru. Kompletna projektna 
dokumentacija za oba projekta predana je i izvršena u 
roku, odnosno do 31.3.2020. 

Dolaskom u TZO Bilje, Planom i Programom su 
predviđene razne aktivnosti organizacija manifestacija, 
financijska i tehnička podrška događanjima i udrugama, 
unutar i izvan Općine Bilje i mnoge druge aktivnosti 
koje su u djelokrugu rada jedne Lokalne turističke 
zajednice. Međutim, pojavom pandemije COVID-19 
svima se mijenjaju planovi, prioriteti, zatvaraju granice, 
otkazuju rezervacije i nastaje jedna svima nova i 
nepoznata situacija. 
Ono što je svakako bilo planirano, s pojavom pandemije 
ili bez, je pojačana promocija destinacije putem 
interneta, širenja platforme i kanala za jaču i bolju 
vidljivost onoga što imamo, u turističkom smislu. 
Trenutno, TZO Bilje ima dvije društvene mreže, 
Facebook i Instagram, putem kojih je udvostručen broj 
pratitelja i povećan broj objava turističkog, zabavnog, 
edukativnog i informativnog karaktera. Dio smo 
mnogih platformi  koje postoje dugi niz mjeseci i godina 
i onih koje su nastale zbog  COVID-19. 
S obzirom da se turistička ponuda naše Općine temelji 
na bogatoj prirodnoj i kulturnoj baštini, kao i na 
tradicionalnoj gastronomiji, promocija se nastavlja 

k ljučnim r iječima 
E K O ,  E T N O ,  i 
GASTRO, odnosno 
#osjeti, #doživi, #okusi 
sa sloganom Općina 
Kopačkog rita. To je 
samo početak novog 
dizajna i brendiranja 
destinacije koja će se dalje razvijati kako financijska 
sredstva budu dozvoljavala. 
TZO Bilje želi što više uključiti djecu i mlade u 
promociju koja je započela akcijom Crtaj i uči, ostani u 
kući i nastavit će se pod nazivom Mali ambasadori svog 
zavičaja. Manifestacije koje će se redovno održati 
ukoliko ne dođe do promjena po pitanju COVID-19, su 
Ribarski dani u Kopačevu u rujnu, i Paprikafest u Lugu 
početkom listopada. TZO Bilje je uspostavila suradnju s 
turističkim agencijama u Hrvatskoj i inozemstvu i 
poslovne odnose s drugim partnerima koji doprinose 
razvoju turizma. Stoga uskoro očekujemo objavu novog 
promotivnog filma cijele Baranje pa i naše Općine pod 
nazivom Komadić raja Hrvatske. U travnju je TZO Bilje 
objavila prvi promotivni film o prirodnim ljepotama 
destinacije, u svibnju drugi po redu film o mogućim 
aktivnostima, a kroz nekoliko dana izlazi treći film o 
gastronomiji. U nastavku će se izraditi i film o kulturnoj 
baštini i smještajnim kapacitetima. Filmovi kao i složeni 
programi i aranžmani se plasiraju na što više platformi 
kako bi predstavili ovo naše bogatstvo i učinili 
destinaciju što poželjnijom budućim turistima.
Kako bi se učvrstila suradnja i povećala vidljivost 
destinacije, između JU Park prirode Kopački rit i TZO 
Bilje, u tijeku je potpisivanje Sporazuma o suradnji 
kojim će se uskoro promjeniti naziv Turističke zajednice 
koji će glasiti Turistička zajednica Općine Bilje - 
Kopački rit. Ovim potezom također jačamo brendiranje 
destinacije kojim ćemo zasigurno lakše i bolje 
pozicionirati ne samo Park prirode Kopački rit, nego 
cijelu Općinu. TZO Bilje će nastaviti ovim tempom i 
zvijezda vodilja će uvijek biti pojačana vidljivost, 
promocija destinacije na što većoj razini i u konačnici, 
dolazak što većeg broja turista jer će to rezultirati većom 
potrošnjom, potrebom za daljnjim ulaganjem i 
zadovoljstvom, kako turističkih subjekata, tako i 
mještana naše Općine.

Direktorica Turističke zajednice Općine Bilje, 
Renata Forjan, mag.psih.

DJEČJI VRTIĆ GRLICA, BILJE
Kada ste preuzeli dužnost ravnateljice?
Dužnost ravnateljice preuzela sam u prosincu prošle 
godine, nakon što sam 14 godina radila u istom vrtiću 
kao odgojiteljica.
Kako ste se snašli na novom radnom mjestu?
Novo radno mjesto donijelo je brojne izazove, ali 
odluku o prijavi na natječaj za mjesto ravnateljice 
donijela sam nakon što sam dobro razmislila o svemu, 
spremna za sve izazove koje to radno mjesto sa sobom 
nosi. Početak je bio dinamičan, dočekala me 
organizacija i realizacija obilježavanja 20 godina rada 
vrtića, a odmah iza toga epidemija koronavirusa. No, uz 
dobru volju i predan rad, smatram kako se dobro 
snalazim u svim redovnim, a i ovim izvanrednim 
uvjetima.
Moram naglasiti kako u svemu tome nisam sama nego 
imam podršku svih djelatnika te svi zajedno radimo za 
dobrobit našega vrtića i djece. Roditelje također 
smatram velikom podrškom te našim prvim i 
najvažnijim suradnicima jer imamo zajednički cilj, a to 
su sretna, zadovoljna i uspješna djeca. Osjećam i veliku 
podršku cijele Lokalne zajednice u kojoj je vrtić aktivan 
sudionik te očekujem nastavak i jačanje suradnje kako 
bismo svi zajedno našim najmlađima omogućili sretno 
djetinjstvo i odrastanje u sretne, zadovoljne i društveno 
aktivne pojedince.
Koliko vrtić ima grupa (jaslice, mlađa, starija) - 
ukupan broj djece?
Matični vrtić u Bilju ima ukupno 6 skupina, od toga 2 
jasličke i 4 vrtićke skupine s ukupno 122 djece te u 
područnim vrtićima (Kopačevo, Vardarac i Lug) po 
jedna mješovita skupina, s ukupno 36 djece, što čini 
ukupno 158 djece.
Aktivnosti kojima se djeca bave, što im se sve nudi?
Djeca se u vrtiću i jaslicama bave brojnim 
aktivnostima usmjerenima na poticanje svih 
područja razvoja, odnosno cjelovitog razvoja svakog 
djeteta. Sve aktivnosti i poticaji koje odgojiteljice 
pripremaju za djecu, pomno su osmišljeni i svrhoviti 
te im je cilj razviti u djece ključne kompetencije za 
cjeloživotno učenje. Naš se rad temelji, prije svega, na 
praćenju  individualnih interesa i sposobnosti svakog 
djeteta, koje zatim, na različite načine i kroz različite 
aktivnosti, nastojimo potaknuti. 
Teško je nabrojati sve aktivnosti kojima se djeca u 
vrtiću bave jer ih je zaista puno - tu su brojne 
aktivnosti za poticanje govornog razvoja i 

komunikacije, aktivnosti za razvoj matematičkih 
kompetencija (od najjednostavnijih prema složenijima) 
i osnovnih kompetencija o prirodoslovlju (kroz 
stvaranje poticajnog matematičkog i prirodoslovnog 
okruženja, poticanjem djeteta na postavljanje pitanja, 
istraživanje, otkrivanje, zaključivanje o zakonitostima u 
svijetu prirode), aktivnosti kroz koje djeca uče kako 
učiti (uključivanjem djeteta u planiranje i organiziranje 
procesa učenja u vrtiću, usmjeravajući se na njihove 
interese koji su najbolja motivacija za učenje), 
aktivnosti za poticanje razvoja socijalnih i građanskih 
kompetencija (poticanjem djeteta na odgovorno 
ponašanje,  pozit ivan odnos prema drugima, 
međusobnu suradnju, pomaganje, prihvaćanje 
različitosti, samopoštovanje i poštovanje drugih i sl.). 
U vrtiću djeca imaju i mogućnost pohađanja programa 
ranog učenja engleskog jezika i gimnastike koje s 
djecom provode naši vanjski suradnici te folklorne 
skupine koju vode naše odgojiteljice.
O proslavi 20. obljetnice rada vrtića…
Dječji vrtić Grlica ove godine obilježio je 20 godina 
svoga rada kao samostalna ustanova. Tom prigodom 
održali smo bogat program u trajanju od tjedan dana 
tijekom kojega smo održali Dane otvorenih vrata vrtića 
(17. – 21. veljače 2020.). 
Svrha održavanja Dana otvorenih vrata vrtića bila je 
široj javnosti prikazati rad našega vrtića te važnost 
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 
U program obilježavanja bili su uključeni sadašnji i bivši 
korisnici (djeca i roditelji) našega vrtića kroz 
organizaciju različitih radionica i predavanja za djecu i 
roditelje te, završni, svečani program. 
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Direktorica Turističke zajednice Općine Bilje, 
Renata Forjan, mag.psih.

DJEČJI VRTIĆ GRLICA, BILJE
Kada ste preuzeli dužnost ravnateljice?
Dužnost ravnateljice preuzela sam u prosincu prošle 
godine, nakon što sam 14 godina radila u istom vrtiću 
kao odgojiteljica.
Kako ste se snašli na novom radnom mjestu?
Novo radno mjesto donijelo je brojne izazove, ali 
odluku o prijavi na natječaj za mjesto ravnateljice 
donijela sam nakon što sam dobro razmislila o svemu, 
spremna za sve izazove koje to radno mjesto sa sobom 
nosi. Početak je bio dinamičan, dočekala me 
organizacija i realizacija obilježavanja 20 godina rada 
vrtića, a odmah iza toga epidemija koronavirusa. No, uz 
dobru volju i predan rad, smatram kako se dobro 
snalazim u svim redovnim, a i ovim izvanrednim 
uvjetima.
Moram naglasiti kako u svemu tome nisam sama nego 
imam podršku svih djelatnika te svi zajedno radimo za 
dobrobit našega vrtića i djece. Roditelje također 
smatram velikom podrškom te našim prvim i 
najvažnijim suradnicima jer imamo zajednički cilj, a to 
su sretna, zadovoljna i uspješna djeca. Osjećam i veliku 
podršku cijele Lokalne zajednice u kojoj je vrtić aktivan 
sudionik te očekujem nastavak i jačanje suradnje kako 
bismo svi zajedno našim najmlađima omogućili sretno 
djetinjstvo i odrastanje u sretne, zadovoljne i društveno 
aktivne pojedince.
Koliko vrtić ima grupa (jaslice, mlađa, starija) - 
ukupan broj djece?
Matični vrtić u Bilju ima ukupno 6 skupina, od toga 2 
jasličke i 4 vrtićke skupine s ukupno 122 djece te u 
područnim vrtićima (Kopačevo, Vardarac i Lug) po 
jedna mješovita skupina, s ukupno 36 djece, što čini 
ukupno 158 djece.
Aktivnosti kojima se djeca bave, što im se sve nudi?
Djeca se u vrtiću i jaslicama bave brojnim 
aktivnostima usmjerenima na poticanje svih 
područja razvoja, odnosno cjelovitog razvoja svakog 
djeteta. Sve aktivnosti i poticaji koje odgojiteljice 
pripremaju za djecu, pomno su osmišljeni i svrhoviti 
te im je cilj razviti u djece ključne kompetencije za 
cjeloživotno učenje. Naš se rad temelji, prije svega, na 
praćenju  individualnih interesa i sposobnosti svakog 
djeteta, koje zatim, na različite načine i kroz različite 
aktivnosti, nastojimo potaknuti. 
Teško je nabrojati sve aktivnosti kojima se djeca u 
vrtiću bave jer ih je zaista puno - tu su brojne 
aktivnosti za poticanje govornog razvoja i 

komunikacije, aktivnosti za razvoj matematičkih 
kompetencija (od najjednostavnijih prema složenijima) 
i osnovnih kompetencija o prirodoslovlju (kroz 
stvaranje poticajnog matematičkog i prirodoslovnog 
okruženja, poticanjem djeteta na postavljanje pitanja, 
istraživanje, otkrivanje, zaključivanje o zakonitostima u 
svijetu prirode), aktivnosti kroz koje djeca uče kako 
učiti (uključivanjem djeteta u planiranje i organiziranje 
procesa učenja u vrtiću, usmjeravajući se na njihove 
interese koji su najbolja motivacija za učenje), 
aktivnosti za poticanje razvoja socijalnih i građanskih 
kompetencija (poticanjem djeteta na odgovorno 
ponašanje,  pozit ivan odnos prema drugima, 
međusobnu suradnju, pomaganje, prihvaćanje 
različitosti, samopoštovanje i poštovanje drugih i sl.). 
U vrtiću djeca imaju i mogućnost pohađanja programa 
ranog učenja engleskog jezika i gimnastike koje s 
djecom provode naši vanjski suradnici te folklorne 
skupine koju vode naše odgojiteljice.
O proslavi 20. obljetnice rada vrtića…
Dječji vrtić Grlica ove godine obilježio je 20 godina 
svoga rada kao samostalna ustanova. Tom prigodom 
održali smo bogat program u trajanju od tjedan dana 
tijekom kojega smo održali Dane otvorenih vrata vrtića 
(17. – 21. veljače 2020.). 
Svrha održavanja Dana otvorenih vrata vrtića bila je 
široj javnosti prikazati rad našega vrtića te važnost 
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 
U program obilježavanja bili su uključeni sadašnji i bivši 
korisnici (djeca i roditelji) našega vrtića kroz 
organizaciju različitih radionica i predavanja za djecu i 
roditelje te, završni, svečani program. 
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Naše bivše polaznice u sklopu Dana otvorenih vrata 
vrtića održale su dva zanimljiva i korisna predavanja za 
roditelje: Utjecaj novih tehnologija na razvoj djece, 
Jelena Soudil - Prokopec, prof. defektolog i Utjecaj bajki 
i priča na razvoj djeteta, dr. sc. Marija Milić. Za djecu 
smo organizirali zabavno - edukativni program: 
razvojno poticajne igre, kazalište sjena i čitanje priča. 
Dani otvorenih vrata vrtića pružili su priliku djeci, 
roditeljima i ostalim zainteresiranim mještanima za 
sudjelovanje u likovnim, kreativnim i znanstvenim 
radionicama.
U vrtiću je bila postavljena i  izložba dječjih likovnih 
radova, koja je na dan održavanja završne svečanosti 
postavljena u Domu kulture u Bilju.
Prigodna svečanost - završnica, održana je u 
petak, 21. veljače 2020. u Domu kulture u 
Bilju. U prvom dijelu svečanog programa 
nastupili su naši sadašnji vrtićarci, a u 
drugom su svoje talente pokazali naši bivši 
polaznici, od kojih su neki naši sadašnji 
roditelji.
Nakon završne svečanosti, za djelatnike, 
suradnike i partnere Vrtića, organiziran je 
svečani domjenak.
Želim iskoristiti i ovu priliku kako bih još 
jednom zahvalila svim sudionicima koji su 
bili uključeni u organizaciju i realizaciju i 
svojim doprinosom omogućili da naših 
velikih 20 godina obilježimo ovako svečano. 
Bilo ih je mnogo i doprinos svakoga od njih nam je 
važan i cijenimo ga. To su naši sadašnji i bivši korisnici, 
djeca i roditelji i ostali članovi obitelji, također FA Bilje - 
naši dugogodišnji suradnici u mnogim svečanostima te 
djelatnici poduzeća Komunalno Bilje i OŠ Bilje. Moram 
naglasiti i kako su se brojni donatori odazvali našim 
pozivima i tako nam pomogli u organizaciji. 
Ovom prilikom želim posebno zahvaliti svim svojim 
kolegicama, djelatnicama matičnog i područnih vrtića 
jer one su nositelji uspješnog rada vrtića. I na našem 
zajedničkom trudu i entuzijazmu prije svega počiva 
svih ovih uspješnih 20 godina kao i mnoge uspješne 
godine koje očekujemo.
Za kraj, ali ne i manje važno, želim istaknuti doprinos 
našeg osnivača, Općine Bilje, koja nas podržava u 
našem radu i svim našim planovima i projektima te 
prepoznaje važnost razvoja ranog i predškolskog odgoja 
i obrazovanja u razvoju Općine.
Poteškoće koje je uzrokovao koronavirus …
Koronavirus pojavio se upravo u  vrijeme kada u vrtiću 
održavamo najveći broj aktivnosti koje uključuju razne 
posjete, izlete, manifestacije i suradnje s brojnim 

vanjskim čimbenicima. Tako je ove godine otkazan ili 
odgođen velik broj planiranih aktivnosti.
Naš vrtić sudjeluje u projektima Erasmus+, a zbog 
epidemije otkazan je planirani posjet Slovačkoj. U 
sklopu Erasmusa+trebali smo biti i  domaćin 
Međunarodnog susreta odgojitelja, no, nažalost ni to 
nismo mogli održati.
Otkazani su i mnogi nastupi koje smo dogovorili, poput 
sudjelovanja na Etno susretima i Nadbiskupijskom 
susretu invalida, kao i suradnje koje smo dogovarali s 
FA Bilje. Svake godine u suradnji s Moto klubom Osijek 
naš vrtić za Uskrs posjećuju Moto zeke, no, nažalost, ove 
godine i to smo propustili. Brojna sportska događanja 

ove godine nisu mogla biti održana. Naš vrtić svake 
godine sudjeluje na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića 
na kojima redovito postižemo zapažene rezultate. Od 
prošle godine sudjelujemo na malonogometnom 
turniru u Osijeku. Morali smo otkazati susret s 
prijateljskim vrtićem Crvenkapica iz Iloka s kojim dugi 
niz godina imamo odličnu suradnju.
Odgođena su i stručna usavršavanja odgojitelja i 
ravnatelja na kojima smo u ovom periodu trebali 
sudjelovati.
Koliko su zbog koronavirusa zakinuta djeca koja u 
jesen kreću u prvi razred?
Epidemija virusa COVID-19 sve nas je zatekla i 
primorala da promijenimo naše planove i cjelokupni 
način života. Gotovo 2 mjeseca djeca nisu dolazila u 
vrtić. Zasigurno nas je to sve na neki način zakinulo, 
djeca su bila uskraćena za druženje s prijateljima s 
kojima se inače svakodnevno druže i zajedno se igraju i 
uče.  Zakinuti su za sve one vrijedne aktivnosti koje bi u 
vrtiću provodili u tom periodu koji su propustili. S te 
strane zakinuta su sva djeca, a ne samo ona koja u jesen 
kreću u školu. 

Što se tiče pripreme za školu, naša djeca, kao što sam 
ranije spomenula, u vrtiću se kroz različite aktivnosti 
pripremaju za cjeloživotno učenje od prvoga dana 
polaska u vrtić i jaslice. Stoga je ta priprema kod većine 
naših polaznika trajala nekoliko godina i u tom 
kontekstu, ova propuštena 2 mjeseca nikako nisu 
presudna te za djecu ne predstavljaju zakinutost u 
odnosu na njihovu spremnost za polazak u školu.
Sada kad se većina djece vratila u vrtić, nastavljamo 
dalje s našim aktivnostima, razmjenjujući iskustva koja 
smo stekli dok nismo bili zajedno. A naši predškolci 
ipak su dobili priliku okupiti se i oprostiti od vrtića prije 
jeseni i polaska u školu.
Suradnja s OŠ Bilje
Naš vrtić oduvijek je imao i ima vrlo dobru suradnju s 
OŠ Bilje. Dugi niz godina bili smo ''podstanari'' u zgradi 
škole. No i sada, od kada smo na novoj adresi, nadalje 
održavamo suradnju. Imamo odličnu suradnju sa 
školskim pedagogom kako bismo djeci zajedno 
omogućili što lakši i ''bezbolniji'' prelazak iz vrtića u 
školu. Redovito s našom djecom, već od mlađe skupine, 
odlazimo u posjet školskoj knjižnici te posuđujemo 
knjige. Redovito posjećujemo i školsko igralište. 
Učiteljice razredne nastave svake godine pozivamo na 
završne svečanosti naših predškolaca te imaju priliku za 

m e đ u s o b n o 
upoznavanje prije 
polaska u školu. Ove 
godine na roditeljski 
sastanak, za roditelje 
djece starijih skupina, 
pozvali smo školskog 
pedagoga kako bismo 
roditelje upoznali sa 
svime što njih i djecu 
očekuje u školi. Sve to 
našim predškolcima 
o m o g u ć av a  l a k š i 
p r e l a z a k  i  l a k š u 
prilagodbu na sam polazak u školu.
U planu imamo i dogovor o organiziranju sudjelovanja 
na zajedničkom školskom satu s učenicima nižih 
razreda, kako bi djeca bolje upoznala učiteljice, prostor 
škole i stekli što bolji uvid u ono što ih očekuje polaskom 
u školu. Nažalost, to ove godine neće biti moguće 
organizirati, no nadamo se da ćemo to biti u 
mogućnosti dogovoriti sljedeće pedagoške godine.

Ravnateljica Ivana Bošnjaković, prof.

OSNOVNA ŠKOLA BILJE
Vjerujem da ni najstariji djelatnici u školstvu ne pamte 
ovakvu školsku godinu, izuzetno zahtjevnu, napornu i 
neuobičajenu.
Na početku školske godine s veseljem smo upisali 27 
učenika u prvi razred i krenuli uobičajenim školskim 
ritmom. Onda se početkom listopada dogodio štrajk 
prosvjetnih djelatnika, prvo po rasporedu, a onda 
dugotrajno i iscrpljujuće svakodnevno do ispunjenja 
zahtjeva. Zahvaljujemo svim učenicima i roditeljima na 
strpljenju i velikoj potpori za sve vrijeme trajanja 
štrajka. Iz tih razloga je ova školska godina iznimno 
produžena za 14 radnih dana od 16 provedenih u 
štrajku. U tom trenutku svima je bilo teško jer je nastava 
prekinuta u punom zamahu realizacije planiranih 
aktivnosti i Nastavnog plana i programa. Vjerojatno je 
bilo najteže učenicima prvih i petih razreda jer su oni 
bili na novom početku punom novosti i iščekivanja na 
prekretnici  u svom obrazovanju.  U drugom 
polugodištu nastava je nastavljena svojim uobičajenim 
tempom u veselom tonu realizaciji  školkih i 
izvannastavnih aktivnosti, županijskih natjecanja… 
Od 8. do 14. ožujka 2020. bili smo domaćini u realizaciji 

ERASMUS+ projekta Mi djeca majke zemlje, u kojem 
su uz našu školu sudjelovali učenici i učitelji iz Poljske, 
Portugala, Litve te Turske i Rumunjske koji nisu nazočili 
zbog situacije s koronavirusom. Projekt je realiziran uz 
tadašnje epidemiološke mjere i uz veliku potporu 
roditelja koji su pružili gostoprimstvo učenicima. 
Već tada smo se naučili nositi i poštivati upute 
Epidemiološke službe ZZJZ-a. 
S ispraćajem naših gostiju 16.3.2020. zatvorene su sve 
škole u Republici Hrvatskoj i uspostavljena nastava na 
daljinu. Uz početničke probleme s tehnologijom, 
uspješno smo uspostavili nastavu na Microsoovoj 
platformi Teams za učenike viših razreda, a za učenike 
razredne nastave putem Viber grupa, mailova i drugih 
dostupnih komunikacijskih kanala. 
Zahvaljujemo svim roditeljima koji su u ovim 
izvanrednim vremenima pokazali razumijevanje i 
strpljenje kao i učiteljima i stručnim suradnicima na 
velikom trudu te učenicima na svakodnevnom 
uključivanju u nastavu na daljinu i izvršavanju 
postavljenih zadataka u danim rokovima.
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m e đ u s o b n o 
upoznavanje prije 
polaska u školu. Ove 
godine na roditeljski 
sastanak, za roditelje 
djece starijih skupina, 
pozvali smo školskog 
pedagoga kako bismo 
roditelje upoznali sa 
svime što njih i djecu 
očekuje u školi. Sve to 
našim predškolcima 
o m o g u ć av a  l a k š i 
p r e l a z a k  i  l a k š u 
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Ravnateljica Ivana Bošnjaković, prof.

OSNOVNA ŠKOLA BILJE
Vjerujem da ni najstariji djelatnici u školstvu ne pamte 
ovakvu školsku godinu, izuzetno zahtjevnu, napornu i 
neuobičajenu.
Na početku školske godine s veseljem smo upisali 27 
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aktivnosti i Nastavnog plana i programa. Vjerojatno je 
bilo najteže učenicima prvih i petih razreda jer su oni 
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prekretnici  u svom obrazovanju.  U drugom 
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ERASMUS+ projekta Mi djeca majke zemlje, u kojem 
su uz našu školu sudjelovali učenici i učitelji iz Poljske, 
Portugala, Litve te Turske i Rumunjske koji nisu nazočili 
zbog situacije s koronavirusom. Projekt je realiziran uz 
tadašnje epidemiološke mjere i uz veliku potporu 
roditelja koji su pružili gostoprimstvo učenicima. 
Već tada smo se naučili nositi i poštivati upute 
Epidemiološke službe ZZJZ-a. 
S ispraćajem naših gostiju 16.3.2020. zatvorene su sve 
škole u Republici Hrvatskoj i uspostavljena nastava na 
daljinu. Uz početničke probleme s tehnologijom, 
uspješno smo uspostavili nastavu na Microsoovoj 
platformi Teams za učenike viših razreda, a za učenike 
razredne nastave putem Viber grupa, mailova i drugih 
dostupnih komunikacijskih kanala. 
Zahvaljujemo svim roditeljima koji su u ovim 
izvanrednim vremenima pokazali razumijevanje i 
strpljenje kao i učiteljima i stručnim suradnicima na 
velikom trudu te učenicima na svakodnevnom 
uključivanju u nastavu na daljinu i izvršavanju 
postavljenih zadataka u danim rokovima.
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U subotu, 1.2.2020. izviđači naše škole nastupili su na 15. 
Međunarodnom festivalu izviđačkih pjesama u 
Beogradu i osvojili 3. mjesto u kategoriji poletaraca.
Predstavljali su nas: Tena Antonović, Lana Nikolić, 2. a; 
Šime Majić 2.b; Noa Antonović, Dorotea Anđal, Petra 
Eđed, Petar Mijoš, Natalia Gavić, Franka Pejić, 4. a.
Čestitamo svim učenicima i njihovoj učiteljici, voditeljici 
izviđača, Silviji Tibor-Kovač na izvrsnom rezultatu, te im 
želimo puno uspjeha u daljnjem radu!

U petak, 14.2.2020. u Osijeku, održana je županijska 
razina natjecanja iz informatike u kategoriji digitalne 
kompetencije i osnove informatike za učenike 6. i 7. 
razreda. Našu školu su predstavljale učenice Petra 
Kovačević, 6. b, i Kornelia Gavić, 7. b. Obje učenice su 
ostvarile izvrstan rezultat i osvojile 2. mjesto u svojoj 
kategoriji. 
Čestitamo Petri i Korneliji na postignutom uspjehu i 
njihovoj metorici, učiteljici Dariji Šimašek. 

U petak, 6.3.2020. u Osijeku, održano je županijsko 
natjecanje mladih tehničara. 
Našu školu su predstavljali: Anamarija Karakaš, 6. b i 
Matija Blažević, 8. b. 
Oboje učenika ostvarili su izvrstan rezultat, Anamarija 
je osvojila 3. mjesto, a Matija 7. mjesto. 
Čestitamo Anamariji i Matiji na postignutom uspjehu, 
kao i njihovoj mentorici, učiteljici tehničke kulture, 
Jasni Gubo.

U ponedjeljak, 9.3.2020. u Osijeku, odbojkaška ekipa - 
dječaci, izborila je sudjelovanje na državnom natjecanju 
iz odbojke, 24.4.2020. u Poreču, koje nažalost nije 
održano.
Školu je predstavljala ekipa u sastavu: 
•  Dominik Anđal, 8. a  •  David Topalov, 8. a
•  Borna Buček, 8. b  •  Fran Pejić, 8. b
•  Patricio Orkić, 7. a  •  Leon Siler, 7. a
•  Luka Bošnjaković, 7. a •  Lovro Jukić, 6. a
•  Ivan Eđed, 6. a
Čestitamo odbojkaškoj ekipi, treneru Zvonimiru 
Bogdanoviću i učiteljima tjelesne i zdravstvene kulture, 
mentorici Snježani Lakner, i Filipu Škrinjariću.
Želimo im puno uspjeha na daljnjim natjecanjima!

U četvrtak, 12.3.2020. u Osijeku, održana je županijska 
razina natjecanja LiDraNo. 
Našu školu su predstavljale učenice Franka Jurić, 3. b, i 
Lara Vukomanović, 3. a, s radijskom igrom Maca 
papučarica, te Petra Rajčević, 3. b, i Iva Kučuk, 3. a, s 
radijskom emisijom Mali borci. 
Učenice Petra Rajčević i Iva Kučuk upućene su na 
državnu razinu smotre LiDraNo.
Čestitamo svim učenicima i njihovoj mentorici, 
učiteljici Gordani Kuna-Zoro. 
Ponosni smo na njih i želimo im puno uspjeha na 
državnom natjecanju.
Na web stranici škole nalazi se link na kojem možete 
poslušati radijsku igru Maca papučarica. 

I ove školske godine naši su se učenici rado uključili u 
Međunarodno natjecanje koje promiče informatiku i 
računalno razmišljanje - Dabar. Naši su učenici 
sudjelovali u svim kategorijama namijenjenim 
učenicima osnovne škole. Iznimno smo ponosni na sve 
naše učenike koji su prihvatili ovaj izazov među 0.1% 
najuspješnijih posto učenika Hrvatske nalaze se: Irina 
Komlenac i Luka Bardek (kategorija MikroDabar), 
Natalia Gavić i Matija Krnić (kategorija MiliDabar) te 
Tamara Bogdanović, Lea Stipanović i Ivan Frank 
(kategorija MegaDabar).

Sve što smo prije radili dobilo je drugačiji smisao i oblik 
izvršavanja. 
Odjednom su prekinuta sva natjecanja, neka županijska 
natjecanja su održana, a neka su se tek trebala, pa smo 
mišljenja da trebamo spomenuti sve učenike koji su 
sudjelovali, i one koji su se plasirali na županijska i 
državna natjecanja koja nisu održana. 

Zbog novonastale situacije i uspostave nastave na 
daljinu, nisu održana sljedeća županijska natjecanja.

U ponedjeljak, 16.3.2020. trebalo se održati županijsko 
natjecanje iz fizike na koje su se plasirali učenici 
Roberto Pačarić, 8. b, i Marin Perkov 8. b, pod 
mentorstvom učiteljice matematike i fizike Marije 
Špiranec.

U srijedu, 18.3.2020. trebalo se održati županijsko 
natjecanje iz geografije na koje su se plasirali učenici:
•  Fran Marković, 5. b  •  Ivana Malić, 5. b
•  Marko Marinac, 5. b  •  Ivana Frank, 7. b
•  Tamara Bogdanović, 8. b  •  Kornelia Gavić, 7. b  
•  Marija Mušura, 8. b  •  Riana Brkić, 8. b
pod mentorstvom učiteljice povijesti i geografije 
Kornelije Totić.

U petak, 20.3.2020. trebalo se održati županijsko 
natjecanje iz hrvatskog jezika, na koje su se plasirali 
učenici:
•  Kornelia Gavić, 7. b      •  Ivan Frank, 7. b
•  Niko Prokopec, 7. b      •  Magdalena Šnajder, 7. b
pod mentorstvom učiteljice hrvatskog jezika Nikoline 
Rebrina-Marinov.

U subotu, 4.4.2020. trebalo se održati županijsko 
natjecanje mlaidh Hrvatskog Crvenog križa, na koje su 
se plasirali učenici:
•  Lea Stipanović, 8. b  •  Ana Gusak, 8. b
•  Dora Tkalčević, 8. b  •  Anja Balažić, 7. b
•  Lara Horvat, 7. b
pod mentorstvom učiteljice biologije i kemije Jasmine 
Bikadi, i voditelja Josipa Sklizovića.

Prvi puta su sjednice Učiteljskih i Razrednih vijeća 
održane virtualnim putem kao videokonferencije. Neke 
programe kao izvannastavne aktivnosti nismo bili u 
mogućnosti realizirati u obimu i na način kako se to 
odvija uživo.

Predviđene aktivnosti, kao što je izvanučionička 
nastava, izleti i ekskurzije su odgođene za početak iduće 
školske godine ili otkazane kada su u pitanju učenici 
osmih razreda. 
Još uvijek se nadamo da ćemo ispratiti naše osmaše 
nakon 8 godina zajedničkog rada, druženja. Nekoliko 
njih je svih ovih godina održalo svoj uspjeh 5.0, i zato će 
ih škola nagraditi knjigom, to su:
•  Nika Županić, 8. a  •  Riana Brkić, 8. b
•  Tamara Bogdanović, 8. b •  Marija Mušura, 8. b
•  Marin Perkov, 8. b  •  Nina Rešetar, 8. b

Kako bismo učenicima i roditeljima olakšali izazove 
koji su stavljeni pred njih, svakodnevno smo davali 
savjete i pružali podršku!
12.6.2020. obilježili smo Dan škole na virtualan način 
kroz presjek svih događanja ove školske godine, uratke 
učenika u nastavi na daljinu, rezultate na natjecanjima. 
Nadareni učenici u području Likovne kulture 
predstavili su se sa svojim radovima, kao i učenici koji se 
bave različitim aktivnostima u slobodno vrijeme. 
Zahvalni smo što smo svi dobro i zdravo s nadom da 
ćemo imati još prilika obilježiti Dan škole u narednim 
godinama kako smo to inače radili priredbom, 
radionicama, druženjem.
Za iduću školsku godinu nadam se da će krenuti svojim 
redovitim načinom rada, da će učenici prvo realizirati 
otkazane ekskurzije i školu u prirodi, očekujemo 35 
učenika u prvim razredima, imamo namjeru krenuti s 
nadogradnjom blagovaonice i 2 učionice iznad. 
Uvodimo izbornu informatiku u razrednu nastavu i 
postati digitalno zrela škola. Namjera nam je kao drugi 
strani jezik uvesti njemački jezik od prvog razreda… 
Imamo puno planova.  
Svim učenicima, njihovim roditeljima i djelatnicima 
škole želim puno zdravlja, a zajedno možemo jako puno 
toga postići i osigurati svima bolji standard u školi. 

Ravnateljica Vlatka Hmelik, dipl. ped.
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Uvodimo izbornu informatiku u razrednu nastavu i 
postati digitalno zrela škola. Namjera nam je kao drugi 
strani jezik uvesti njemački jezik od prvog razreda… 
Imamo puno planova.  
Svim učenicima, njihovim roditeljima i djelatnicima 
škole želim puno zdravlja, a zajedno možemo jako puno 
toga postići i osigurati svima bolji standard u školi. 

Ravnateljica Vlatka Hmelik, dipl. ped.
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RAZVOJNA AGENCIJA BILJE

Razvojna agencija od same reorganizacije 
ustanove ima partnerski odnos s Općinom te 
drugim općinskim ustanovama i tvrtkama. Naš 

Kulturno-razvojni centar, zajedno s vodstvom Općine 
Bilje, kao i ostalim općinskim ustanovama kontinuirano 
radi na ostvarenju strateških ciljeva te izradi strategija i 
programa za poticanje lokalnog, gospodarskog i 
socijalnog razvoja na području Općine Bilje.
Suradnja s osnivačem, Općinom Bilje, je na iznimno 
visokom nivou. Razvijamo, pripremamo i provodimo 
projekte kako bi se pridonijelo uspješnosti i kvaliteti 
rada te ostvarile koristi za lokalnu zajednicu i 
stanovništvo.
Kulturno-razvojni centar Općini pruža pomoć pri 
provođenju sljedećih projekata: Ruta divljeg Dunava 
(projekt obnove zgrade TZ-a Bilje), energetska obnova 
Društvenog doma u Vardarcu, izgradnja Reciklažnog 
dvorišta, javni bežični internet prema natječaju wifi4eu, 
izgradnja dječjeg igrališta u sklopu područnog vrtića u 
Lugu, izrada projektne dokumentacije za obnovu 
Dvorca Eugena Savojskog. Općina Bilje je u pripremi 
nove Strategije za razdoblje 2020.-2030. 
Našu predivnu Općinu isplati se organizirati na pravi 
način i pripremiti Strategiju za buduće desetljeće. 
Strategija je dokument koji se tiče nas i koji bi trebao biti, 
i bit će stvar konsenzusa svih bitnih dionika. 
Želimo se pozicionirati kao općina koja ima svoju viziju 
i smjerove gdje se nikome neće omogućiti improvizacija. 
Moja očekivanja su da će ovo biti dugotrajan, zahtjevan i 
odgovoran proces koji će zahtijevati jako puno 
komunikacije između svih ključnih dionika procesa 
Strategije. KRC Bilje će biti spona između izrađivača te 
svih općinskih institucija, službi i tvrtki. Sudjelovat 
ćemo kao tehnička i operativna podrška u prikupljanju 
podataka za izradu cjelovite analize stanja, a kasnije pri 
koordinaciji radnih skupina i definiranju održivih, 
mjerljivih, ambicioznih, ali opet dostižnih ciljeva i mjera 
koje ova strategija mora imati.
Ponosni smo i na novo dobiveni projekt prekogranične 
suradnje Hrvatska – Mađarska – Hidden landscapes koji 
ćemo provoditi u partnerstvu s Udrugom za zaštitu 
prirode Zeleni  Osijek,  Hr vatskim šumama i 
Nacionalnim parkom Dunav-Drava (Mađarska). 
Projekt se odnosi na opremanje i uređenje područja 
Biljske stepe na mjesnom groblju, kako bi se svojim 
sadržajem Biljska stepa kao spomenik prirode 
pozicionirala kao turistički proizvod Općine Bilje, čime 
bismo privukli veći broj turista.

Vrijednost projekta je 2.214.650,00 kn od kojih je 
bespovratnih 1.882.451,00 kn.
Osim pomoći pri izradi i provedbi projekata za ustanove 
i tvrtke kojima je osnivač Općina, naša ustanova pomaže 
i razvoju civilnog društva na području Općine. 
Investitorima i poduzetnicima s područja Općine na 
raspolaganju smo kao savjetodavna i stručna podrška, 
kao i za pisanje projekata.
Time bismo ostvarili razne poticaje za nabavu nove 
opreme, tehnologije, izgradnju i opremanje poslovnih 
objekata i unaprjeđenje poslovanja. Nastojimo stvarati 
pozitivnu poduzetničku klimu, stoga smatram da je to 
moguće ostvariti jedino kroz suradnju, uvažavanje, 
inovativnost i kreativnost, ali prije svega poticajni 
institucionalni i financijski okvir.
Zadovoljni smo dosadašnjim rezultatima, no smatram 
da uvijek može bolje i brže. Ovo je posao u kojem ne 
ovisite samo o sebi, već o nizu institucija, odjela, ljudi i 
propisa koji moraju iz ničega izroditi nešto (kvalitetno), 
a to je uvijek izazov. Vrlo smo zadovoljni budući da smo 
prijavili gotovo sve projekte koji su imali spremnu 
dokumentaciju kao preduvjet prijave, a postotak 
dobivenih projekata je odličan, što je rezultat kvalitetnih 
projektnih prijava. Iako su procesi doista iscrpljujući, 
kada prijavimo projekt, a posebno kada saznamo da je 
isti ocijenjen uspješnim i da smo na područje Općine 
donijeli novac koji nadograđuje naš lokalni proračun i 
donosi nove vrijednosti i  mogućnosti, razina 
samoaktualizacije i motivacije nas drži i ne opadne 
unatoč novim, još težim, izazovima koji slijede u fazi 
provedbe. Mislim da je timski rad, uz kvalitetan stručni 
kadar, ključan za uspjeh i daljnji napredak.

ravnateljica Ivana Plaščak, mag.iur.
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