REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Bilice, Bosuć 3, tel. 022/310-599, tel/fax 022/310-528

KLASA : 023-01/03-01/2
URBROJ : 2182/19-13-1

Bilice, 14. ožujka 2013.
ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
SVIMA
PREDMET: Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bilice
Na temelju članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09.) sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Bilice za dan 21. 03. 2013. godine (četvrtak), koja će se održati s početkom u 09.00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane 14.01.2013.
godine.
2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilice.
3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Bilice.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Bilice za 2012. godinu.
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2012. godinu.
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Bilice za 2012. godinu.
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Bilice za 2012. godinu.
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Općine Bilice.
9.Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga
(ciljanih) Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana Šibensko-kninske županije.
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine
Bilice za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine.
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za Općinu Bilice u 2013. godini.
12. Prijedlog Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.
13. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje javne površine obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu Fakčević.

14. Prijedlog Zaključka o upućivanju zahtjeva Gradu Šibeniku radi dopune Odluke o
autotaksi prijevozu osoba.
15.Prijedlog Zaključka o odobrenju novčane pomoći HNK „Bilice“.
16. Prijedlog Zaključka o odobrenju novčane pomoći Malonogometnom klubu
„Bilice“ za nastup u županijskoj ligi.
17. Prijedlog Zaključka o odobrenju novčane pomoći stimulacijskog karaktera
Danijelu i Ines Marasović.
18. Prijedlog Zaključka o odobrenju novčane pomoći stimulacijskog karaktera Denisu
i Mirjani Slavica.
19. Prijedlog Zaključka o odobrenju novčane pomoći stimulacijskog karaktera Toniju i
Vesni Slavica.
20. Prijedlog Zaključka o odobrenju novčane pomoći stimulacijskog karaktera Perici i
Jasminki Brkičić.
21. Prijedlog Zaključka o odobrenju novčane pomoći stimulacijskog karaktera Damiru
Šiketu i Bruni Mihaljević.
22. Prijedlog Zaključka o odobrenju novčane pomoći stimulacijskog karaktera Jerku
Mikulandri i Kristini Ćaleta-Car Mikulandra.

Molimo da sjednici neizostavno prisustvujete, a eventualni izostanak opravdate na
telefon 310-599.
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima („narodne novine“, broj
144/12), te članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013. godine,
donosi

STATUTUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Bilice

Članak 1.
U Statutu Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09) u
članku 19. stavak 4. brišu se riječi: „te putem video veze“.
Članak 2.
U članku 20. stavak 4. mijenja se i glasi: „Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila
najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi
izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću“.
Članak 3.
U članku 23. u stavku 4. riječi „u daljnjem roku od 15 dana“ brišu se, a dodaju se nove
riječi koje glase „u daljnjem roku od 8 dana“.
Članak 4.
U članku 25. u stavku 1. iza riječi „godine“, dodaje se tekst koji glasi:“, a počinje
danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspisivanju izbora“.
Stavak 2. mijenja se i glasi: „Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na
prijevremenim izborima traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju izbora“.
Članak 5.
U članku 26. dosadašnji stavak 2. postaje stavak 7., a dodaju se novi stavci 2,3,4,5 i 6.
koji glase: „Vijećnik je dužan u roku 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti
vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku 8 dana od dana
prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana
podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz
stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata

počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku
Općinskog vijeća“.
Članak 6.
U članku 27. stavak 2. riječ „troškova“ briše se.
Članak 7.
U članku 28. stavku 1. podstavka 8. mijenja se i glasi: „- donosi odluku o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini
pojedinačne vrijednosti više od 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno
nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u Proračunu i provedeno
u skladu sa zakonom“.
Članak 8.
U članku 35. u stavku 2. iza riječi „godine“, dodaje se tekst koji glasi:“, a počinje
prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog
dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog načelnika“.
Članak 9.
U članku 37. stavak 1. podstavka 6. mijenja se i glasi:“ - odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Bilice pojedinačne
vrijednosti do najviše 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima,“.
Dodaje se nova podstavka 18. koja glasi:“- imenuje i razrješava predstavnike Općine u
tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima
Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno“.
U članku 37. dodaje se stavak 2. koji glasi:“Načelnik dostavlja Odluku o imenovanju i
razrješenju iz stavka 1. podstavka 18. Općinskom vijeću u roku 8 dana od dana donošenja i
objavljuje se u Službenom vjesniku“.
Članak 10.
Članak 39. mijenja se i glasi:“Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku 8 dana od
dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od
Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene
nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan, bez odgode, o tome
obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi
općeg akta,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u
suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća“.
Članak 11.
Članak 41. mijenja se i glasi:“Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat
prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora
u trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području Općine,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
U slučaju prestanka mandata načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik
jedinstvenog upravnog odjela u roku 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o
prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.
U slučaju prestanka mandata načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost
načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim“.
Članak 11.
Članak 42. mijenja se i glasi:“Načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u
postupku propisanom člankom 70. ovog Statuta“.
Članak 12.
Članak 53. mijenja se i glasi:“Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim
glasovanjem.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog
odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti
članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo u roku 60 dana
od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od
60 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora“.
Članak 13.
U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:“ Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika
vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine“.
Članak 14.
U članku 65. u stavku 1. riječ „godišnjem“ briše se. U stavku 3. istog članka iza riječi
„zakonom“ briše se točka i dodaju riječi „i svojim Poslovnikom“.
Članak 15.
U članku 69. stavak 2. mijenja se i glasi: „Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika,
načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Bilice i 20% ukupnog broja birača
Općine Bilice“.
Članak 16.
Članak 70. mijenja se i glasi: „Općinski načelnik, i njegov zamjenik koji je izabran
zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma“.
„Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u
jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njim“.

„Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja
birača u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog
podnesen od potrebnog broja birača“.
„Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće
raspisuje referendum u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne
uprave“.
„Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegova zamjenika,
mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a vlada Republike Hrvatske imenuje
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika“.
Članak 17.
Članak 71. mijenja se i glasi: „Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom
prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, načelnika ili većine vijeća mjesnih
odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti
odluku o raspisivanju referenduma“.
„Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača,
predsjednik Općinskog vijeća u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje
referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o
ispravnosti prijedloga raspisati referendum“.
Članak 18.
Članak 79. mijenja se i glasi:“Općina Bilice može organizirati obavljanje pojedinih
poslova iz članka 6. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više
jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili
službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih
poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi
Općinsko vijeće, temeljem koje načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog
tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja
službenika i namještenika i druga pitanja značajna za to tijelo“.
Članak 19.
Dodaje se članak 85.a. koji glasi:“Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata
koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i načelnik obavljaju nadležna
središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu“.

Članak 20.
Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilicestupa na snagu
osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, osim članaka
6. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih
i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.
KLASA : 012-03/09-01/1
URBROJ: 2189/19-13-2
Bilice, 21. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima („narodne novine“, broj
144/12), te članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013. godine,
donosi
POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Bilice
Članak 1.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:“Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do
izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše
glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću“.
Članak 2.
U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi: „Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog
izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o
mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive
dužnosti, te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika“.
Članak 3.
U članku 13. u stavku 1. iza riječi „godine“, dodaje se tekst koji glasi:“, a počinje
danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspisivanju izbora“.
Stavak 2. mijenja se i glasi: „Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na
prijevremenim izborima traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju izbora“.
Dodaju se novi stavci 3.,4.,5. i 6. Koji glase:“U slučaju mirovanja mandata i prestanka
mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, ako
sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor
političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s određene
liste.
Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru
obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste“.

Članak 4.
U članku 16. stavku 1. dodaje se novi podstavak 10. koji glasi:“- uvida u registar
birača za vrijeme dok obavljaju dužnost“.
Dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:“Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta
na sjednicama Općinskog vijeća.“
Članak 5.
U članku 27. dodaje se stavak 2. koji glasi:“Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja
Statut, Poslovnik, Proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s
izvatkom iz zapisnika, u roku 15. dana od dana donošenja, te bez odgode načelniku“.
Članak 6.
Iza članka 45. dodaju se članci 45.a. i 45.b. koji glase:
„Članak 45.a.
Prijedlog Proračuna, projekciju Proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i
godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine podnosi načelnik kao jedini ovlašteni
predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.
Načelnik može podneseni prijedlog Proračuna povući i nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o Proračunu u cjelini.
Ako se Proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se
donosi, a načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Općinskog
vijeća za proračun ili najmanje sedam vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o
privremenom financiranju.
Članak 45.b.
Ako se u zakonom određenom roku ne donese Proračun odnosno odluka o
privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu
i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta
Općinsko vijeće i razrješuje načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore
sukladno posebnom zakonu“.
Članak 7.
U članku 71. stavak 2. mijenja se i glasi:“Opći akti stupaju na snagu osmog dana od
dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći
akt stupa na snagu dan nakon objave“.
Članak 8.
Članak 72. mijenja se i glasi:“ Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na
obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog načelnika, u roku 15
dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od
vijećnika, odnosno načelnika.
Sjenice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka,
sjednicu će sazvati načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na

zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u
pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4. i 5. ovog članka mora se održati
u roku 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 4., 5. i 6. ovog članka smatra se
nezakonitom, a doneseni akti ništavnima“.
Članak 9.
Ova Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Bilice stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibenskokninske županije, osim članka 6. odnosno članka 45.b., koji stupa na snagu na dan stupanja na
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkog
i izvršnog tijela.
KLASA : 012-04/09-01/1
URBROJ: 2189/19-13-1
Bilice, 21. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), članka
73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne
novine», broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,
132/06, 26/07 i 73/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2012. godinu
1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2012. godinu,
koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 400-05/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 21. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), članka
73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne
novine», broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,
132/06, 26/07 i 73/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013.
godine, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE BILICE ZA 2012. GODINU
Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po računu prihoda i izdataka za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine sadrži:

PLAN

OSTVARENO

INDEKS

PRIHODI poslovanja
6.441.654,68
4.980.543,79
77,32 %
RASHODI poslovanja
4.125.016,22
3.986.477,27
96,64 %
MANJAK PRIHODA-PRENESENI_ -2.317.638,46_______ 994.066,52_____________
RAZLIKA-MANJAK PRIHODA
TEKUĆE GODINE
-1.323.571,94
Ostvareni manjak prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine
Bilice za 2012. godinu iznosi 1.323.571,94 kn., a pokrit će se iz Proračuna Općine Bilice za
2013. godinu.
Članak 2.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka Proračuna Općine Bilice za 2012.
godinu i Glavni financijski izvještaji sastavni su dio ovog Godišnjeg obračuna Proračuna.

KLASA: 400-05/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 21. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 83. i 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom
planu („Narodne novine“, broj 114/10 i 31/11) i članka 28. Statuta Općine Bilice („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27.
sjednici, od 21. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2012. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2012. godinu, u daljnjem tekstu, Odluka,
iskazuje se razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, kao i odredba o pokriću
manjka prihoda poslovanja.
Članak 2.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 – Višak/manjak prihoda na
dan 31. prosinca 2012. godine iznose:
9221-10 Višak prihoda poslovanja
1.321.373,32 kn
9222-2 Manjak prihoda od nefinancijske imovine
2.644.945,26 kn
Članak 3.
Višak prihoda od poslovanja u iznosu od 1.321.373,32 kuna raspodjeljuje se za
pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u istom iznosu.
Preostali manjak prihoda od 1.323.571,94 kuna će se pokriti iz Proračuna Općine
Bilice za 2013. godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».

KLASA: 400-01/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 21. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine», broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 37. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Općinski načelnik Općine Bilice,
dana 27. veljače 2013. godine, donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2012. godinu

A) IZVORI SREDSTAVA
komunalni doprinos
UKUPNO

PLANIRANO
241.000,00
241.000,00

OSTVARENO
240.817,48
240.817,48

B) OPIS RADOVA I IZDATCI

PLANIRANO

OSTVARENO

86.156,25
86.156,25

86.156,25
86.156,25

1. Javna rasvjeta
- gradnja javne rasvjete
Zaseok Bure
Ukupno:
1. Vodovodna mreža
- gradnja vodovodne mreže
Ulica Stubalj I
- gradnja vodovodne mreže
Šparade (Butkovići))
Ukupno
SVEUKUPNO IZDACI I OSTALA PLAĆANJA

39.760,99

39.760,99

114.900,24
154.661,23

114.900,24
154.661,23

240.817,48________

240.817,48

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice odnosi se na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012.
godine.
KLASA : 363-02/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 27. veljače 2013.
NAČELNIK
Davor Ćaleta-Car

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine», broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09) Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2012. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice za 2012. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni
dio.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA : 363-02/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 21. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom («Narodne novine», broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 37. Statuta Općine Bilice («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Općinski načelnik Općine Bilice, dana 27.
veljače 2013. godine, donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2012. godinu
A) PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
1. KOMUNALN NAKNADA
2. SREDSTVA IZ PRORAČUNA
OPĆINE BILICE
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
B) IZDACI I OSTALA PLAĆANJA
1. Održavanje nerazvrstanih cesta
- sanacija prometnica-održavanje
nerazvrstanih prometnica koje su pod
ingerencijom Općine Bilice-popravak,
asfaltiranje, ver.i hor. signalizacija
- održavanje vatrogasnih i poljskih putova
Ukupno:
2. Održavanje javne rasvjete
- utrošak el. energije za javnu rasvjetu
- tekuće održavanje-zamjena dotrajalih
svjetiljki, osigurača i ostalog pot. mat.
- najam iluminacijske rasvjete
Ukupno
3.

Održavanje vodovodne mreže
- tekuće i investicijsko održavanje___
Ukupno:

SVEUKUPNO IZDACI I OSTALA PLAĆANJA

PLANIRANO
1.000.000,00

OSTVARENO
811.150,20

50.032,57
1.050.032,57

237.089,55
1.048.239,75

PLANIRANO

OSTVARENO

373.350,54
373.350,54
74.546,51_________ 74.546,51
447.897,05_________ 447.897,05

305.000,00

303.207,18

170.883,52
170.883,52
85.977,00
85.977,00
561.860,52_ _______560.067,70

40.275,00
40.275,00
40.275,00_________ 40.275,00
1.050.032,57

1.048.239,75

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice odnosi se na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
KLASA : 363-02/13-01/2
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 27. veljače 2013.
NAČELNIK
Davor Ćaleta-Car

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine», broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09) Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2012. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice za 2012. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni
dio.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA : 363-02/13-01/2
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 21. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine», broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09) Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu
Općine Bilice
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/04 i 2/06), u članak 7. Dodaje se novi stavak koji glasi:
«Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se po m3 (prostornom metru)
građevine koja se gradi na određenoj građevnoj čestici i za objekte koji se legaliziraju iznosi
kako slijedi:
- za stambene građevine jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 30,00
kn/m3,
- za poslovne građevine jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 25,00
kn/m3,
- za proizvodne poslovne građevine jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi
10,00 kn/m3».
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».

KLASA : 363-03/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13Bilice, 21. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“,
broj 76/07, 38/09, 55/11,90/11,50/12 i 55/12) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik

Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici, od
21. ožujka 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga (ciljanih)
Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana Šibensko-kninske županije
1. Općinsko vijeće Općine Bilice daje pozitivno mišljenje na Nacrt konačnog
prijedloga (ciljanih) Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana Šibensko-kninske županije, koji
se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA : 350-02/13-01/1
URBROJ : 2182/19-13-1
Bilice, 21. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 35. b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09 i 150/11), članka 38. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici, od 21. ožujka
2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Bilice
za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine
1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Bilice koje se odnosi na
razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni
dio.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA : 400-05/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 21. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 35. b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09 i 150/11), članka 38. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09), Općinski načelnik Općine Bilice, dana 27. veljače 2013.
godine, podnosi

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE BILICE
ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2012. GODINE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:
Administrativni poslovi
- Komunalni doprinos – izdano 18 novih rješenja za naplatu komunalnog doprinosa u
iznosu od 475.115,40 kn, a komunalnog doprinosa naplaćeno u ukupnom iznosu od
664.843,31 kn
- Komunalna naknada – izdano 7 novih rješenja za naplatu komunalne naknade, u
navedenom razdoblju od komunalne naknade ukupno je naplaćen iznos od 388.334,43 kn.
- Naplaćen porez na promet nekretnina u iznosu od 196.875,89 kn.
- Naplaćena naknada za priključenje na vodovodnu mrežu u iznosu od 42.143,20 kn
Program javnih potreba u kulturi i športu
- organizacija Dana Općine
Program socijalnih potreba i stimulacija
- 3 jednokratne novčane pomoći za novosklopljeni brak
- 12 jednokratnih novčanih pomoći za novorođeno dijete
- 4 jednokratne novčane pomoći za djecu s posebnim potrebama
- sufinanciranje – predškolski odgoj 324.314,18
- financiranje prijevoza srednjoškolaca 23.875,00
- humanitarne udruge 1.000,00
- ogrjev za korisnike socijalne skrbi 49.400,00
Protupožarna i civilna zaštita
- Sporazum o sufinanciranju troškova vatrogasnih intervencija sa Javnom
vatrogasnom postrojbom Grada Šibenika
Projektna dokumentacija
- pri kraju Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Morska luka za javni promet
lokalnog značaja i morska luka posebne namjene-sportska luka, uvala Stubalj, Općina Bilice.

URED NAČELNIKA
- sastanci s potencijalnim investitorima
- sastanci sa stanovnicima koji su zatražili prijem
- kontakti s predstavnicima ministarstava
- pričuva

KLASA : 400-05/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 27. veljače 2011.

OPĆINA BILICE

NAČELNIK
Davor Ćaleta-Car

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih
člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno
suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene
važnosti za Općinu Bilice u 2013. godini
1. Prihvaća se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih
člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno
suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za
Općinu Bilice u 2013. godini, izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo Županije
Šibensko-kninske, Službe epidemiologije.
2. Program iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov
sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA : 543-01/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 21. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 14. Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/04 i 2/06), i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici, od
21. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKA
o potpunom oslobađanju
od plaćanja komunalnog doprinosa
1. Ovom Odlukom u potpunosti se oslobađa od plaćanja komunalnog doprinosa
investitorica Marica Batinić, Bilice, Ćaleta-Cari 69 A, za izgradnju stambenog objekta, jer je
volumen izmjerenog objekta na terenu manji za 108,82 m3 od volumena objekta prema
građevinskoj dozvoli.
2. Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA : 363-05/13-01/2
URBROJ : 2182/19-13-3
Bilice, 21. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09), članka 3. stavak 1. i članka 5. Odluke o davanju na korištenje i
naknadama za korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
7/04), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013. godine, donosi
ODLUKA
o davanju na korištenje javne površine
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Fakčević
Članak 1.
Ovom Odlukom o davanju na korištenje javne površine obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu Fakčević (u daljem tekstu: Odluka), utvrđuje se svrha i vrijeme za korištenje
javnih površina na području Općine Bilice, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Fakčević, Danilo Biranj, Cesta Šibenik-Perković 42, 22 000 Šibenik.
Članak 2.
Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Fakčević, Danilo Biranj, Cesta ŠibenikPerković 42, 22 000 Šibenik, odobrava se korištenje javnih površina na području Općine
Bilice za ambulantnu prodaju poljoprivrednih proizvoda iz automobila.
Članak 3.
Utvrđuje se visina mjesečne naknade u iznosu od 300,00 kn, koja se obračunava od
dana potpisivanja Ugovora, a plaća se unaprijed na žiro račun Općine Bilice broj:24110061862100005.
Članak 4.
Javne općinske površine daju se na korištenje obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu Fakčević, Danilo Biranj, Cesta Šibenik-Perković 42, 22 000 Šibenik na vrijeme
od jedne godine, od dana zaključivanja Ugovora o davanju na korištenje javnih općinskih
površina.
Članak 5.
Zadužuje se načelnik Općine Bilice da u ime Općine s obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvom Fakčević, Danilo Biranj, Cesta Šibenik-Perković 42, 22 000 Šibenik zaključi
Ugovor o davanju na korištenje javnih općinskih površina, kojim će biti regulirana
međusobna prava i obveze.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA : 363-01/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 21. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“,
broj 78/04,48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10) i članka 28. Statuta Općine Bilice

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o upućivanju zahtjeva Gradu Šibeniku radi dopune
Odluke o autotaksi prijevozu osoba

1. Općina Bilice upućuje zahtjev Gradu Šibeniku da dopuni svoju Odluku o autotaksi
prijevozu osoba („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 3/12), na način kojim bi se omogućilo da i
autotaksi prijevoznici sa područja Općine Bilice mogu obavljati djelatnost autotaksi prijevoza na
području Grada Šibenika.

2. Daje se ovlaštenje načelniku Općine Bilice da u ime iste uputi zahtjev Gradu
Šibeniku radi dopune Odluke o autotaksi prijevozu osoba.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA : 340-01/13-01/1
URBROJ : 2182/19-13-1
Bilice, 21. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09) i članka 2. točke 1.1. Programa javnih potreba u športu na području
Općine Bilice za 2013. godinu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/13),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o odobrenju novčane pomoći
HNK «Bilice»

1. Općina Bilice odobrava novčanu pomoć HNK «Bilice» Bilice, Novo naselje 26, 22
000 Šibenik, u iznosu od 7.000,00 kn, za natjecanje u županijskoj lizi u sezoni 2013/2014.
2. Sredstva kojima se odobrava novčana pomoć HNK «Bilice» Bilice, Novo naselje
26, 22 000 Šibenik, u iznosu od 7.000,00 kn. u smislu točke 1. ovog Zaključka, isplatit će se
iz Proračuna Općine Bilice za 2013. godinu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 1/13).
3. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se na žiro-račun, HNK «Bilice»
Bilice, Novo naselje 26, 22 000 Šibenik, broj 2503007-1100074283.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA : 402-08/12-01/43
URBROJ: 2182/19-12-2
Bilice, 21. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09) i članka 2. točke 1.1. Programa javnih potreba u športu na području
Općine Bilice za 2013. godinu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/13),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici, od 21. ožujka 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o odobrenju novčane pomoći
Malonogometnom klubu «Bilice»
za nastup u županijskoj ligi

1. Općina Bilice odobrava novčanu pomoć Malonogometnom klubu «Bilice» Bilice,
Novo naselje 49, 22 000 Šibenik, za nastup u županijskoj ligi u iznosu od 7.000,00 kn.
2. Sredstva kojima se odobrava novčana pomoć Malonogometnom klubu «Bilice»
Bilice, Novo naselje 49, 22 000 Šibenik, za nastup u županijskoj ligi u iznosu od 7.000,00 kn.
u smislu točke 1. ovog Zaključka, isplatit će se iz Proračuna Općine Bilice za 2013. godinu
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/13).
3. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se na žiro-račun, Malonogometnog
kluba «Bilice», Bilice, Novo naselje 49, 22 000 Šibenik, broj 2411006-1100030033.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA : 402-08/12-01/49
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 21. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

POTPREDSJEDNIK
Nikica Mihaljević

