Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom ureñenju („Narodne novine“,
broj 153/13) i članka 28. Statuta Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko - kninske
županije“, broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 17. sjednici, od 03.
kolovoza 2015. godine, donosi
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana ureñenja Uvale Stubalj
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana ureñenja Uvale Stubalj (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«,
broj 11/14).
Članak 2.
U Članku 4. dodaju se alineje i glasi:
- izmjenu obuhvata i uvjeta ureñenja područja sportske luke,
- formiranje novih pješačkih komunikacija i zelenih površina radi ureñenja i
prezentacije izvora (bunara), i
- utvrñivanja uvjeti ureñenja i smještaja ureñenih plaža na području obuhvata plana.
Članak 3.
U Članku 5., iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. i glase:
U svrhu ureñenja sportske luke na način da se što bolje iskoriste prirodni uvjeti,
umjesto uklanjanja postojeće pličine potrebno je na mjestu iste planirati pristan (mulo) za
potrebe luke i prihvat manjih plovila te u tu svrhu korigirati obuhvat sportske luke.
U svrhu ureñenja i prezentacije danas zapuštenog izvora, potrebno je na tom području
planirati zelenu površinu i pješačke komunikacije, te odrediti uvjete za ureñenje. Takoñer je
potrebno dopuniti uvjete smještaja i ureñenja plaža.
Postojeći stavak 2. postaje stavak 4. u kojem se riječ „namjenu“ zamjenjuje riječju
„koncepciju“
Članak 4.
U članku 7. dodaju se alineje
- izmjenom obuhvata i uvjeta ureñenja područja sportske luke omogućiti gradnju
pristana (mula) na postojećoj pličini,
- omogućiti formiranje novih pješačkih komunikacija i zelenih površina radi ureñenja i
prezentacije izvora (bunara), i
- utvrditi uvjete ureñenja i smještaja ureñenih plaža na području obuhvata plana radi
mogućnosti opreme plaža potrebnim sadržajima.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko - kninske županije“.
KLASA : 350-02/10 -01/1
URBROJ: 2182/19-15Bilice, 03. kolovoza 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom ureñenju („Narodne novine“,
broj 153/13) i članka 28. Statuta Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko - kninske
županije“, broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 17. sjednici, od 03.
kolovoza 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana ureñenja zona središnjih sadržaja Bilica

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna plana ureñenja zona središnjih sadržaja
Bilica (u daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Odlukom se utvrñuje pravna osnova za izradu izmjena i dopuna Detaljnog plana
ureñenja zona središnjih sadržaja Bilica ( „Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije“,
broj 7/08 i 11/10, u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat izmjena i dopuna Plana, ocjena stanja u
obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta za izradu izmjena i dopuna Plana, popis
potrebnih stručnih podloga za izradu izmjena i dopuna Plana, način pribavljanja stručnih
rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba odreñenih
posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te drugih
sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori
financiranja Planova.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA
Članak 3.
Odluka se donosi temeljem odredbi Zakona o prostornom ureñenju („Narodne
novine“, broj 153/13), (u daljnjem tekstu: Zakon). Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u
ime Općine Bilice je Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba
je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice.
III. RAZLOZI ZA POKRETANJE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Osnovu za pokretanje izmjena i dopuna Plana proizlazi iz činjenice da više ne postoje
uvjeti za realizaciju planirane gradnje nove osnovne škole čiji je smještaj planiran unutar
područja obuhvata plana.

IV. OBUHVAT PLANA IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
Izmjene i dopune Plana odnose se isključivo na razloge navedene člankom 4. ove
Odluke, odnosno na prostor koji je u Plani u korištenju i namjeni površina planiran kao javna
i društvena namjena (D1,D2 i D3).
V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 6.
Na području obuhvata Plana smještena je zgrada postojeće osnovne škole i uz nju
trafostanica. Ostali dio prostora je neizgrañeno područje koje je bilo rezervirano za smještaj
zgrade nove osnovne škole sa školskom dvoranom i vanjskim terenima te dječji vrtić. Kako je
su se promijenile okolnosti i ne postoje uvjeti za gradnju nove zgrade osnovne škole, potrebno
je izvršiti prenamjenu dijela javne i društvene namjene jer su planirane površine prevelike za
današnje potrebe.
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 7.
Ciljevi i programskim polazišta odreñuju se obzirom na utvrñenu ocjenu stanja u
prostoru, oblik i način izmjene i dopune važećeg prostornog dokumenta:
-

-

prenamjena dijela prostora javne društvene namjene D1 i D3 u opću društvenu
namjenu D unutar koje će se utvrditi uvjeti za ureñenje i dogradnju postojeće
osnovne škole, izgradnju dječjeg vrtića te smještaj sadržaja za upravnih i sl.
sadržaja i funkcija,
prenamjena preostalog prostora društvene namjene D3 i D2 u površine mješovite
namjene, te
eventualno potrebna prilagodba prometne i komunalne infrastrukture.

Odstupanje od utvrñenih ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna Plana,
moguće je ukoliko se u postupku izrade i donošenja Plana utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti
nije moguće provesti jer su u suprotnostima sa zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz
članka 12. Odluke ili u suprotnosti sa zakonskim i pod zakonskim propisima, te pravilima
struke.
Članak 8.
Izmjene i dopune Plana odnose se isključivo na ciljeve definirane u članku 7. Ove
Odluke.
VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 9.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe
temeljem dostavljenih zahtjeva i mišljenja.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 10.
Stručno rješenje (grafički i tekstualni dio elaborata Plana s obveznim prilozima)
izraditi će stručni izrañivač koji će biti odabran za izradu Izmjena i dopuna DPU ureñenja
zona središnjih sadržaja Bilica
IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KARTOGRAFSKIH PODLOGA
Članak 11.
Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), korigirani i dopunjeni kartografski
prikazi Plana će se izraditi na postojećim kartama i podlogama u mjerilu 1:1.000.
X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA
DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE
DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 12.
Sukladno utvrñenom obuhvatu izmjena i dopuna u članku 5. tijela i osobe koja za potrebe
izrade izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja općine Bilice daju svoje prethodne
zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:
• Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva - Zagreb,
• Županijski zavod za prostorno ureñenje Šibensko - kninske županije,
• Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorski odjel u
Šibeniku,
• Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Šibenik,
• Hrvatske vode VGO Split - Split,
• Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije – Zagreb,
• Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Zagreb,
• Ministarstvo obrane RH, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša – Zagreb,
• Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Šibenik.
Članak 13.
Primjenom članka 90. Zakona, tijela i osobe iz članka 12. obvezuju se da u roku od 15
dana dostave zahtjeve za izradu izmjena i dopuna Plana na adresu nositelja izrade.
Ukoliko odgovori na zahtjeve ne budu dostavljeni u roku utvrñenim ovom Odlukom
smatrat će se da zahtjeva nema i da tijelo i/ili osoba nema primjedbi na podneseni Plan.
Stručni izrañivač će u slučaju neizdavanja zahtjeva koristiti svu dostupnu dokumentaciju.
Zahtjevi se dostavljaju pismenim ili drugim načinom dostave od strane nositelja izrade
uz podatak o obavljenoj dostavi (povratnica). Zahtjev se smatra dostavljenim s datumom i
satom dostave naznačenim na službenoj povratnici.
Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se
moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se
temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.
Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade
i postupka donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se
sukladni ovom članku 13. i 14. Odluke uz posebno obrazloženje. Neće se uvažavati niti

primjenjivati zahtjevi i/ili mišljenja koji su u suprotnosti s Zakonom, strateškim planom šireg
područja ili posebnim propisima i zakonima iz područja za koje se traži mišljenje / zahtjev.

XI. ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH ETAPA
I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 14.
Utvrñuju se rokovi trajanja postupka izrade plana po etapama kako slijedi:
-

Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za
izradu Izmjena i dopuna Plana: najviše 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na
dostavu zahtjeva,
Izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna sa provedbom prethodne rasprave:
najviše 15 dana od usvajanja Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna na Poglavarstvu,
Utvrñivanje Prijedloga Izmjena i dopuna za javnu raspravu i objava javne rasprave
te elaboracija Prijedloga Izmjena i dopuna sa sažetkom: najviše 5 dana po utvrñivanju
Prijedloga Plana,
Početak javne rasprave: najviše 10 dana od utvrñivanja Prijedloga Plana na
Poglavarstvu,
Javna rasprava: 15 dana,
Izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 15 dana od zadnjeg dana roka za dostavu
prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
Izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna: najviše 5 dana od usvajanja
izvješća o javnoj raspravi na Poglavarstvu,
Pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz čl. 90. odnosno očitovanja iz čl. 90.
Zakona o prostornom ureñenju: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,
Izrada i utvrñivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna i nacrta Odluke o
donošenju Izmjena i dopuna: najviše 5 dana od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja,
Donošenje Izmjena i dopuna: donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna na
sjednici općinskog vijeća.
Elaboracija Izmjena i dopuna: najviše 10 dana od dana donošenja Izmjena i dopuna.

Članak 15.
Ukoliko iz objektivnih razloga doñe do pomaka u rokovima iz prethodnog stavka
(potreba izrade kartografske podloge, veliki broj /više od 50/ dostavljenih primjedbi i
prijedloga s javne rasprave i sl.), isti se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape, što
će se smatrati sukladno ovom članku uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne
mogu mijenjati rokovi odreñeni odredbama Zakona.
XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA
KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI
Članak 16.
Na područjima obuhvaćenim Izmjenama i dopunama Detaljnog plana ureñenja zona
središnjih sadržaja Bilica propisuje se posebna mjera zabrane izdavanja akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru.

XIII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 17.
Sredstva za izradu Izmjena i dopuna osigurat će se iz sredstava Proračuna općine
Bilice.
XIV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko - kninske županije“.
KLASA : 350-02/10 -01/1
URBROJ: 2182/19-15Bilice, 03. kolovoza 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08,
136/12 i 15/15), članka 71. 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, 144/12 i 19/13), članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13) i članka 8. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Bilice za 2015. godinu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/15) Općinsko
vijeće Općine Bilice na 17. sjednici, od 03. kolovoza 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o
izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2015 godinu
1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2015.
godinu, koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
KLASA : 400-04/15-01/
URBROJ: 2182/19-15-2
Bilice, 03. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

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, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 38. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13.), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 17.
sjednici, od 03. kolovoza 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Bilice
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Bilice koje se odnosi na
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. 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 : 400-05/15-01/
URBROJ: 2182/19-15-2
Bilice, 03. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju 57. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15),
članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09,
5/13 i 8/13.) i članka 5. stavka 3. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2014. godinu
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/15) Općinsko vijeće Općine Bilice na
17. sjednici, od 03. kolovoza 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe
za razdoblje od I – VI mjeseca 2015. godine

I. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Bilice o korištenju sredstava proračunske
zalihe Proračuna Općine Bilice za razdoblje od I do VI mjeseca 2015. godine, koji čini
sastavni dio ovog Zaključka.
II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».

KLASA : 402-01/15-01/1
URBROJ: 2182/19-15-2
Bilice, 03. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 17. sjednici, od 03.
kolovoza 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o pokretanju inicijative za promjenu naziva
hidronima „Prokljansko jezero“

1. Pokreće se inicijativa za promjenu naziva hidronima „Prokljansko jezero“ u naziv
„Prukljanski zaljev“.
2. Ovaj Zaključak uputit će se Državnoj geodetskoj upravi da sukladno svojim
ovlastima poduzme mjere za realizaciju istoga, te će se objaviti u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».

KLASA : 930-01/15-01/1
URBROJ: 2182/19-15-1
Bilice, 03. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

