Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12) i
članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09,
5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 7. sjednici, od 09. prosinca 2013. godine,
donosi

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Bilice
za 2014. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način izvršavanja Proračuna Općine Bilice za 2014.
godinu (u daljnjem tekstu Proračun), upravljanje prihodima i izdacima, njihovo izvršavanje,
upravljanje imovinom Općine, te prava i obveze nositelja izvršenja Proračuna.
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Bilance prihoda i izdataka, a Posebni dio sadrži
detaljan raspored rashoda i izdataka po posebnim namjenama.
U Bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i
primici te izdaci utvrđeni za financiranje javnih troškova na razini Općine temeljem
zakonskih i drugih propisa.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene za koje su planirane i
određene i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u
izvršavanju obveza imat će sredstva za redovnu djelatnost Općine.
Članak 4.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka
Proračuna, njegovo uravnoteženje, predložit će se Općinskom vijeću donošenje izmjene i
dopune Proračuna.
Preraspodjela izdataka unutar razdjela, na razini pozicije ne može biti veća od 5% na
teret sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.
Članak 5.
Hitni i nepredviđeni izdaci, te izdaci za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke
koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz proračunske zalihe utvrđene
godišnjim Proračunom.
O korištenju proračunske zalihe Proračuna odlučuje načelnik.
Načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava proračunske
zalihe Proračuna.

Članak 6.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga, te ustupanja radova provodit će se u
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11 83/13).
Članak 7.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je nositelj izvršne vlasti – općinski načelnik. Isti
je odgovoran za izvršenje Proračuna u cjelini.
Članak 8.
Načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna Općine Bilice za
2014. godinu za prvo polugodište do 5. kolovoza 2014. godine.
Članak 9.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih
prihoda.
Članak 10.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2014. godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2014. godine, podmirit će
se iz Proračuna naredne fiskalne godine.
III. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

KLASA : 400-06/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 09. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 30. stavka 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, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 28.
Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 10/09, 5/13 i
8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 7. sjednici, od 09. prosinca 2013. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice
za 2014. godinu

UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2014. godinu, u daljnjem tekstu: Program, utvrđuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za
nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa.
Program iz stavka 1. ovog članka se odnosi na područje Općine Bilice za 2014.
godinu.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa se temelje na sredstvima koja se
planiraju dobiti putem naplate komunalnog doprinosa, cijene komunalne usluge,
naknade za priključenje, Proračuna Općine Bilice i drugih izvora utvrđenih posebnim
zakonom.
PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S RASPODJELOM
SREDSTAVA
Članak 3.
U skladu predviđenih prihoda izvršit će se gradnja, rekonstrukcija i investicijsko
održavanje slijedećih projekata s procjenom troškova kako slijedi:
1. Objekti i uređaji komunalne infrastrukture
a) Predviđeni iznosi sredstava za ostvarivanje dijela Programa koji se odnosi na građenje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture su:
IZVORI SREDSTAVA
komunalni doprinos
naknada za priključenje
UKUPNO

2014.g.
1.345.000,00 kn
50.000,00 kn
1.395.000,00 kn

b) U skladu s predvidivim sredstvima planira se izvršiti gradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture

2014.g.
JAVNA RASVJETA
- gradnja javne rasvjete:
Lugovići uz prometnicu oznake ŽC 6277

200.000,00 kn

VODOVODNA MREŽA
- gradnja vodovodne mreže
Ulica Polačice
Cari – Bure (I faza)
Mikulandre – Žicova punta

200.000,00 kn
500.000,00 kn
150.000,00 kn

RAZVRSTANA CESTA
Izgradnja nogostupa od Škole do Busuća
Izgradnja nogostupa u Lugovićima uz prometnicu oznake ŽC 6277
UKUPNO

260.000,00 kn
85.000,00 kn
1.395.000,00 kn

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava vršit će se i realizacija gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena ovim Programom.
Članak 5.
Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicija i tehničkim
mogućnostima izvedbe projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati tokom
razdoblja za koji je donijet.
Članak 6.
Iznosi navedeni u članku 3. točka 1. pod b) Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Bilice iskazani su sa PDV-om.
Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

KLASA : 363-03/13-01/
URBROJ: 2182/19-13Bilice, 09. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 28. 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 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće
Općine Bilice, na 7. sjednici, od 09. prosinca 2013. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice u 2014. godini

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na
području Općine Bilice za komunalne djelatnosti:
1. održavanje javnih površina,
2. održavanje nerazvrstanih cesta,
3. održavanje groblja,
4. održavanje javne rasvjete,
5. održavanje vodovodne mreže,
6. održavanje športskih igrališta,
7. održavanje školske zgrade i
8. održavanje dječijih igrališta
Programom iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.
U 2014. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u
Općini Bilice obuhvaća:
1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.1. tekuće održavanje javnih zelenih površina na području Općine Bilice
10.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 10.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.1. sanacija prometnica-održavanje nerazvrstanih prometnica koje su pod
ingerencijom Općine Bilice- popravak, horizontalna i vertikalna
signalizacija, zimsko održavanje
50.000,00 kn
2.2. asfaltiranje nerazvrstanih prometnica koje su pod ingerencijom
Općine Bilice i to:
320.000,00 kn
- Ulica u Šparadićima
200.000,00 kn
- Mikulandre put plaže
120.000,00 kn

2.2. održavanje vatrogasnih i poljskih putova
- Mikulandre (Stara Ivčova kuća) – Kesna kula
- Bure (Živkova kuća) – Kesna kula
- Bure – Burino mulo
- Bure – županijska cesta (Brig)
- ŽC 6277 – Piližote
- Slavice – staro selo Slavice
- Škujinca – Kesna kula

80.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 450.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i iz
sredstava donacije građana.
3. ODRŽAVANJE GROBLJA
3.1. tekuće i investicijsko održavanje groblja
10.000,00
kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 10.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
4.1. utrošak električne energije za javnu rasvjetu
4.2 investicijsko održavanje
4.3. iluminacijska rasvjeta
4.4. tekuće održavanje

300.000,00 kn
250.000,00 kn
50.000,00 kn
150.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 750.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
5. ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
5.1. tekuće i investicijsko održavanje vodovodne mreže

100.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 100.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
6. ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH IGRALIŠTA
6.1. tekuće i investicijsko održavanje športskih igrališta

20.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 20.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
7. ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE
7.1. tekuće i investicijsko održavanje školske zgrade

10.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 10.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
8. ODRŽAVANJE DJEČIJIH IGRALIŠTA
8.1. tekuće i investicijsko održavanje dječijih igrališta

10.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 10.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa, utvrđuju se u ukupnom iznosu od
1.360.000,00 kn.
Članak 4.
Iznosi navedeni u Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Bilice u 2014. godini iskazani su sa PDV-om.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

KLASA : 363-03/13-01/
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 09. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne
novine», broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 7.
sjednici, od 09. prosinca 2013. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Općine Bilice za 2014. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se svi oblici, način poticanja i promicanja kulture i
unapređenje kulturnog života na području Općine Bilice, te obim i dinamika sufinanciranja tih
sadržaja u 2014. godini.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi na području Općine Bilice rasporedit
će se za: 1. Kulturne akcije i manifestacije i
2. Ostale kulturne djelatnosti.
1. Kulturne akcije i manifestacije
Kroz 2014. godinu na području Općine Bilice, planira se obilježavanje:
1.1. Organizacija proslave dana Općine Bilice, za što su predviđena sredstva u
Proračunu u iznosu od 70.000,00 kn.
1.2. Bilička kulturna zbivanja, za što su predviđena sredstva u Proračunu u iznosu od
80.000,00 kn.
Pod Biličkim kulturnim zbivanjima podrazumijeva se organizacija:
-Susreta klapa
25.000,00 kn
- Ribarska noć
20.000,00 kn
- Festival djeteta
5.000,00 kn
- Koncerta
30.000,00 kn
2. Ostale kulturne djelatnosti.
2.1. Pomoći kulturnim udrugama u iznosu od 5.000,00 kn.
Članak 3.
Sredstva namijenjena za osiguranje javnih potreba u kulturi temeljem ovog Programa
planirana su Proračunom Općine Bilice za 2014. godinu, a obim i dinamika njihove isplate
zavisit će od proračunskih mogućnosti.
Kulturne udruge, za dobivanje novčane pomoći trebaju uz zamolbu dostaviti
financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu i plan aktivnosti za tekuću
proračunsku godinu, te izvore financiranja.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

KLASA : 612-01/13-01/
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 09. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 76. Zakona o sportu («Narodne novine», broj 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12, 94/13) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 7. sjednici, od
09. prosinca 2013. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u športu na području
Općine Bilice za 2014. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se svi oblici, način poticanja i promicanja športa, te
unapređenje športskog života na području Općine Bilice, te obim i dinamika sufinanciranja tih
sadržaja u 2014. godini.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u športu na području Općine Bilice rasporedit
će se za: 1. Športska natjecanja i
2. Pomoći športskim društvima i udrugama.
1. Športska natjecanja
Kroz 2014. godinu na području Općine Bilice, planira se održavanje športskog turnira,
Memorijal Ivica Mikulandra – Civak, za što su predviđene sredstva u Proračunu u iznosu od
7.000,00 kn.
2. Pomoći športskim društvima i udrugama, za što su predviđena sredstva u Proračunu
u iznosu od 17.000,00 kn
Članak 3.
Sredstva namijenjena za osiguranje javnih potreba u športu temeljem ovog Programa
planirana su Proračunom Općine Bilice za 2014. godinu, a obim i dinamika njihove isplate
zavisit će od proračunskih mogućnosti.
Športska društva i športske udruge za dobivanje novčane pomoći trebaju uz zamolbu
dostaviti financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu i plan aktivnosti za
tekuću proračunsku godinu, te izvore financiranja.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

KLASA : 620-01/13-01/
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 09. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 33/12) i
članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09,
5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 7. sjednici, od 09. prosinca 2013. godine,
donosi
PROGRAM
socijalnih potreba i stimulacija na području
Općine Bilice u 2014. godini
I. UVODNA ODREDBA
Članak1.
Ovim Programom socijalnih potreba na području Općine Bilice u 2014. godini, u
daljnjem tekstu: Program, utvrđuju se oblici kojima će se osigurati i ostvariti pomoć za
podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one
same ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih
okolnosti, te iskaz financijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2014. godini.
Programom se također utvrđuju i oblici pomoći stimulacijskog karaktera neovisno od
socijalnog statusa osobe koja ostvaruje pravo na pomoć.
II. OBLICI POMOĆI
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje Programa rasporedit će se za:
1. Podmirenje troškova stanovanja,
2. Jednokratne novčane pomoći,
3. Podmirenje troškova ogrjeva,
4. Pomoći humanitarnim udrugama,
5. Pomoć za rad ambulante,
6. Sufinanciranje djelatnosti hitne medicine,
7. Sredstva za nabavu školske opreme,
8. Pomoć vjerskim organizacijama
1. Podmirenje troškova stanovanja
Troškovi stanovanja su troškovi utvrđeni ugovorom o najmu stana u kojem živi samac
ili obitelj, a odnose se na najamninu, troškove koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem i
održavanjem stana (osim zaštićene najamnine).
Iznos: 10.000,00 kn.
2. Jednokratne novčane pomoći
Jednokratna novčana pomoć osigurat će se u slijedećim slučajevima:
- jednokratne novčane pomoći stanovnicima lošijeg materijalnog i socijalnog statusa,
- pomoć stanovnicima koji se nađu u trenutnim teškoćama zbog bolesti, potrebnog
odlaska na liječenje i sl.,
- jednokratna novčana pomoć studentima višeg i visokog školskog obrazovanja čija su
neto primanja roditelja manja od 2.500,00 kn.,
- jednokratna novčana pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama,
- jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera roditeljima za novorođeno dijete u
iznosu od 1.500,00 kn,
- jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera za novosklopljene brakove u iznosu od
1.500,00 kn.

- jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera roditeljima za treće i svako slijedeće
dijete u iznosu od 3.000,00 kn,
Osobama korisnicima jednokratnih pomoći stimulacijskog karaktera, uskratit će se
pravo na pomoć ukoliko domaćinstvo u kojem prebivaju duguje prema općinskom proračunu
po bilo kojoj osnovi.
Za osiguranje navedenih oblika pomoći proračunom su osigurana sredstva u iznosu od
80.000,00 kn.
3. Podmirenje troškova ogrjeva
Podmirenje troškova ogrjeva se odobrava korisnicima socijalne skrbi, samcu ili
obitelji, koji se griju na drva.
Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva se osiguravaju iz proračuna Šibenskokninske županije.
Iznos: 30.000,00 kn.
4. Pomoći udrugama
Iznos: 7.000,00 kn.
5. Pomoć za rad ambulante
Podmirenje troškova najamnine.
Iznos: 43.000,00 kn.
6. Sufinanciranje djelatnosti hitne medicine
Iznos: 10.000,00 kn
7. Sredstva za nabavu školske opreme
Sredstva za nabavu školskih knjiga i opreme za prvi razred osnovne školu za djecu sa
područja Općine Bilice, koja će pohađati nastavu u Područnoj školi Jurja Dalmatinca u
Bilicama.
Iznos: 15.000,00 kn.
8. Pomoć vjerskim organizacijama
Iznos: 50.000,00 kn
Članak 3.
Pomoć stimulacijskog karaktera, a koja je propisana odredbama članka 1. stavak 2.
ovog Programa osiguravat će se isključivo osobama koje su državljani Republike Hrvatske s
prebivalištem i obveznim boravkom na području Općine Bilice.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Provedbu ovog Programa osigurat će Općinsko vijeće, ocjenjujući opravdanost svakog
slučaja pojedinačno, u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb – Šibenik i Upravnim odjelom za
zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije.
Članak 5.
Sredstva namijenjena za osiguranje socijalnih potreba temeljem ovog Programa
planirana su u Proračunu za 2014. godinu, a obim i dinamika njihove isplate ovisit će o
proračunskim mogućnostima.

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

KLASA : 550-02/13-01/
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 09. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće
Općine Bilice, na 7. sjednici, od 09. prosinca 2013. godine, donosi

G O D I Š NJ I P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Bilice za 2014. godinu.

I. UVODNE ODREDBE
1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bilice
za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:
a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se
mogu obavljati na području Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Općina),
d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ove točke.
II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
2. U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom
smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.
3. U 2014. godini Općina će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u
općoj uporabi kako slijedi:
a) Izrada geodetskih podloga i ucrtavanje granica pomorskog dobra
b) Izdaci za interventne situacije
c) Uređenje plaža
c.1.) nasipavanje plaža
c.2.) frezanje plaža
c.3.) planiranje plaža
c.4.) izgradnja kupališnih platoa
c.5) izgradnja novih tuševa
c.6.) izrada kabina za presvlačenje
c.7.) postavljanje zaštitnih ograda na plažama
c.8.) izrada pontona
d) Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora

10.000,00 kn
10.000,00 kn
350.000,00 kn
60.000,00 kn
60.000,00 kn
60.000,00 kn
60.000,00 kn
25.000,00 kn
25.000,00 kn
25.000,00 kn
35.000,00 kn
10.000,00 kn

4. Izdaci za rad članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
5.000,00 kn
_________________________________________________________________
Procijenjena vrijednost
UKUPNO:
385.000,00 kn

III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM
5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke 2.
ovog Godišnjeg plana koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 385.000,00 kn.
Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz izvora kako slijedi:
a) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom dobru
na području Općine koja pripadaju Općini
0,00 kn,
b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja
na području Općine

50.000,00 kn,

c) sredstva iz Proračuna Općine Bilice za 2013.
godinu namijenjena za redovito upravljanje
pomorskim dobrom na području Općine

335.000,00 kn,

IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA
POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU
OPĆINE
6. Na području Općine mogu se obavljati slijedeće djelatnosti koje su navedene u
Tablici 1. i Tablici 2. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru:
Tablica 1.
KONCESIJSKO ODOBRENJE
PODRUČJE

DJELATNOST

SREDSTVO

OBRAČUNS
KA

NAKNADA

JEDINICA

Iznajmljivanje
sredstava
Morska obala
unutrašnje morske
vode i
teritorijalno
more Republike
Hrvatske

Brodica na motorni
pogon
Jedrilica, brodica na
vesla

po metru
dužnom*
po metru
dužnom*

Skuter**
Dječji skuter do 2 kW**
Sredstvo za vuču s
opremom** (banana,
tuba, guma, skije,

po plovilu
po plovilu

padobran i sl.)
Daska za jedrenje,
sandolina, pedalina i sl.
Pribor i oprema za
ronjenje, kupanje i sl.

200,00

100,00
3.500,0
0
1.500,00
35,00

po kW

po komadu

po komadu

350,00

10,00

Ugostiteljstvo i
trgovina

Kiosk, prikolice,
montažni objekti do
12 m2 i sl.
Pripadajuća terasa
objekta
Štand (rukotvorine,
igračke, suveniri i sl.)
Ambulantna prodaja
(škrinja, aparat za
sladoled i sl.)

paušal

7.500,00

po m2

200,00

paušal

2.500,0
0

paušal

2.500,0
0

Aqua park i drugi morski
paušal
5.500,00
sadržaji**
Zabavni sadržaji
po komadu 800,00
Komercijalno Suncobrani, ležaljke
po komadu 15,00
rekreacijski
Kulturne, komercijalne,
2,50
sadržaji
Zabavne, športske
po m2/dan
priredbe
Snimanje komercijalnog
paušal/dan
500,00
programa i reklamiranje
Slikanje, fotografiranje
paušal
250,00
*Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega.
** Vijeće je dužno po službenoj dužnosti zatražit suglasnost nadležne lučke kapetanije s
naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti sa sredstvima koja su u ovoj Tablici
označena s dvije zvjezdice.
Tablica 2.
KONCESIJSKO ODOBRENJE
PODRUČJE
DJELATNOST
Morska obala,
unutrašnje
morske vode i
teritorijalno
more Republike
Hrvatske

obuka jedrenja,
veslanja i sl.

SREDSTVO
registrirani
brodica/brod

OBRAČUNSKA
JEDINICA
po metru
dužnom*
paušal

obuka plivanja
paušal
organizacija
po registriranoj
ronilačkih
brodica/brod
osobi
izleta/obuka
paušal
ronilaca
*Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega.

NAKNADA
(kn)
100,00
2.000,00
2.000,00
100,00
2.400,00

7. Za djelatnosti navedene u Tablici 1. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom
dobru, podnosi se jedan zahtjev za svako sredstvo za koje se traži davanje Odobrenja.
Za djelatnosti navedene u Tablici 2. i Tablici 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti na
pomorskom dobru, podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva utvrđena za obavljanje određene
djelatnosti za koju se traži davanje Odobrenja.

V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
8. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava iz Tablice 2. ovog Godišnjeg plana mogu se
obavljati na mikrolokacijama u uvali Stubalj, uvali Vrulje i u uvali Vidrovača.
9. Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine iz Tablice 2. ovog Godišnjeg plana mogu se
obavljati na mikrolokacijama u uvali Stubalj, uvali Vrulje i u uvali Vidrovača.
10. Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja iz Tablice 2. ovog Godišnjeg
plana mogu se obavljati na mikrolokacijama u uvali Stubalj, uvali Vrulje i u uvali Vidrovača.
11. Podnositelj zahtjeva za obavljanje djelatnosti u Tablici 3. pored unutrašnjih
morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske može tražiti mikrolokaciju na morskoj
obali u uvali Stubalj, uvali Vrulje i u uvali Vidrovača.
VI. ZAKLJUČNA ODREDBA
12. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom dobivanja potvrde od strane Upravnog
odjela za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj, Županije Šibensko-kninske, a objaviti
će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 934-01/13-01/
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 09. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

.

Na temelju članka 30. stavka 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, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 28.
Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 10/09, 5/13 i
8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 7. sjednici, od 09. prosinca 2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice
za 2013. godinu
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Bilice za 2012. godinu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/12) u članku 3.
točka 1.u podtočki a) IZVORI SREDSTAVA 2013. g. mijenja se i glasi:
IZVORI SREDSTAVA
komunalni doprinos
UKUPNO

2013.g.
148.500,00 kn
148.500,00 kn

U istom članku podtočka b) mijenja se i glasi:
«b) U skladu s predvidivim sredstvima planira se izvršiti gradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
2013.g.
VODOVODNA MREŽA
- gradnja vodovodne mreže:
Ulica Stubalj I (Kalauzovac-II faza)
UKUPNO

148.500,00 kn
148.500,00 kn

Članak 2.
Ove Izmijene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Bilice za 2013. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.
.
KLASA : 363-03/12-01/2
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 09. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 28. 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, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće
Općine Bilice, na 7. sjednici, od 09. prosinca 2013. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice u 2013. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini na
području Općine Bilice za komunalne djelatnosti:
1.održavanje javnih površina
2. održavanje nerazvrstanih cesta,
3. održavanje javne rasvjete,
4. održavanje školske zgrade
Programom iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.
U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u
Općini Bilice obuhvaća:
1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.1. tekuće održavanje javnih površina na području Općine Bilice
- izgradnja boksova za odlaganje otpada

17.364,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 17.364,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.1. sanacija prometnica-održavanje nerazvrstanih prometnica koje su pod
ingerencijom Općine Bilice- popravak, asfaltiranje, horizontalna i vertikalna
signalizacija
10.000,00 kn
2.2. održavanje vatrogasnih i poljskih putova
20.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 30.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i iz sredstava
donacije građana.
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
3.1. utrošak električne energije za javnu rasvjetu
3.2 tekuće i investicijsko održavanje
3.3. iluminacijska rasvjeta

350.000,00 kn
200.000,00 kn
84.690,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 634.690,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
4. ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE
4.1. tekuće i investicijsko održavanje školske zgrade

47.366,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom
iznosu od 47.366,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa, utvrđuju se u ukupnom iznosu od
729.420,00 kn.
Članak 4.
Iznosi navedeni u Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Bilice u 2013. godini iskazani su sa PDV-om.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice u 2013. godini (Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 1/13).
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.
KLASA : 363-03/12-01/3
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 09. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne
novine», broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 7.
sjednici, od 09. prosinca 2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području
Općine Bilice za 2013. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi na području Općine Bilice za 2013. godinu
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/13) u članku 2. točka 1. u pod točki
1.1. iznos od «50.000,00 kn.» mijenja se i glasi «85.595,00 kn».
U članku 2. točke 1. u pod točki 1.2., iznos od «15.000,00 kn.» mijenja se i glasi
«16.148,00 kn».
U članku 2. točka 2. «briše se».
.
Članak 2.
Ove Izmijene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Bilice
za 2013. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuju se od 01. siječnja 2013. godine.
KLASA : 612-01/12-01/1
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 09. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 76. Zakona o športu («Narodne novine», broj 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12, 94/13) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 7. sjednici, od
09. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u športu na području
Općine Bilice za 2013. godinu

Članak 1.
U Programu javnih potreba u športu na području Općine Bilice za 2013. godinu
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/13) u članku 2. točka 1. «briše se», a
dosadašnja točka 2. postaje točka 1., a iznos od «20.000,00 kn.» mijenja se i glasi
«21.000,00 kn».
Članak 2.
Ove Izmijene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Općine Bilice za
2013. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.
KLASA : 620-01/12-01/1
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 09. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 33/12) i
članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09,
5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 7. sjednici, od 09. prosinca 2013. godine,
donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih potreba i stimulacija na području
Općine Bilice u 2013. godini
Članak1.
U Programu socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Bilice u 2013. godini,
(«Službeni vjesnik šibensko-kninske županije», broj 1 /13) u članku 2., stavku 1., točka 1.
„briše se“, a dosadašnje točke 2., 3., 4., 5. i 6. postaju točke 1., 2., 3., 4. i 5.
U članku 2., točke 2., iznos od «50.000,00 kn» mijenja se i glasi «24.000,00 kn».
U članku 2., točke 3., iznos od «5.000,00 kn» mijenja se i glasi «6.000,00 kn».
U članku 2., točka 5. „briše se“
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine
Bilice u 2013. godini stupaju na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije», a primjenjuju se od 01. siječnja 2013. godine.
KLASA : 550-02/12-01/1
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 09. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće
Općine Bilice, na 7. sjednici, od 09. prosinca 2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Bilice za 2013 godinu.
Članak 1.
U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bilice za
2013. godinu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 1/13), u Glavi II. točke 3.
pod točka a) mijenja se i glasi „najam kabina za presvlačenje 6.000,00 kn“ , pod točke b) i d)
„brišu se“, a dosadašnja pod točka c) postaje pod točka b) i iznos od „30.000,00 kn“ mijenja
se i glasi „45.725,00 kn“
U Glavi II. točke 4. iznos od «5.000,00 kn» mijenja se i glasi «1.000,00 kn».
Ukupan iznos od «95.000,00 kn» mijenja se i glasi «52.725,00 kn».
Članak 2.
U Glavi III. točke 5. iznos od «95.000,00 kn.» mijenja se i glasi «52.725,00 kn».
U Glavi III u podtočke c) iznos od «45.000,00 kn» mijenja se i glasi «2.725,00 kn».
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Bilice za 2013. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije», a primjenjuju se od 01. siječnja 2013. godine.
KLASA : 934-01/12-01/4
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 09. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju 57. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12) i 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 2013. godinu
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na
7. sjednici, od 09. prosinca 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe
za razdoblje od VII – XII mjeseca 2013. godine

I. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Bilice o korištenju sredstava proračunske
zalihe Proračuna Općine Bilice za razdoblje od VII do XII mjeseca 2013. godine, koji čini
sastavni dio ovog Zaključka.
II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 402-01/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 09. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 5. stavak 4. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće
Općine Bilice na 7. sjednici od 09. prosinca 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za
2013. godinu, koje se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
vjesniku šibensko-kninske županije».

KLASA : 934-01/13-01/3
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 09. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 95. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne
novine“, broj 16/07, 124/10 i 56/10), članka 7. i 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“,
broj 54/88) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 10/09, 5/13 i 8/13.), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 7. sjednici, od 09. prosinca 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o načelima, kriterijima i postupku za
određivanje imena ulica i trgova na području
Općine Bilice
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju načela, kriteriji i postupak za određivanje imena ulica i
trgova na području Općine Bilice.
Članak 2.
Ulicom odnosno trgom, u smislu ove Odluke, smatra se javno-prometna površina
unutar građevinskog područja naselja i to: cesta, avenija,aleja, park, perivoj, prolaz, prilaz,
magistrala, šetalište, stube, obala, uvala, odvojak, put, poljana, gat, stubište, obronak, brijeg,
zavoj, dol, prečac, vidikovac i sl.
Područje ulice odnosno trga obuhvaća javno-prometnu površinu i pripadajuće
katastarske čestice.
Članak 3.
Ulica i trg moraju imati ime.
Na području istog zaseoka ne mogu biti dvije ili više ulica odnosno trgova s istim
imenom.
Ulica odnosno trg može se nalaziti samo unutar područja naselja.
Članak 4.
Općinsko vijeće imenuje Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Ulica i trg mogu imati ime po zemljopisnim i drugim pojmovima, datumima vezanim
za povijesne događaje, po imenima osoba koje su dale značajan doprinos u povijesti te općem
razvoju nekog naselja.
II. FOND IMENA
Članak 5.
Za područje pojedinog zaseoka osnovat će se jedinstven Fond imena koji će
predstavljati temelj za određivanje imena ulica i trgova.
Fond imena osniva i vodi Povjerenstvo.
Članak 6.
Pisane prijedloge za uvrštenje pojmova, datuma odnosno imena osoba u Fond imena,
iz članka 5. ove Odluke, Povjerenstvu mogu podnijeti:

- grupe građana,
- vijeće mjesnog odbora,
- političke stranke i vjerske zajednice,
- ustanove i druge pravne osobe,
- članovi Općinskog vijeća Općine Bilice.
III. POSTUPAK IMENOVANJA ULICA
Članak 7.
Prijedloge za određivanje imena ulica i trgova mogu podnijeti predlagatelji iz članka 6.
ove Odluke.
Povjerenstvo može, javnim pozivom, pozvati predlagatelje iz prethodnog stavka da, u
određenom roku, dostave svoje prijedloge za uvrštenje u Fond imena.
Prijedlozi iz stavka 1. ovoga članka podnose se u pisanom obliku Povjerenstvu.
Članak 8.
Na temelju prijedloga Povjerenstava Općinsko vijeće Općine Bilice donosi Odluku o
određivanju imena ulica odnosno trgova na području Općine Bilice.
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
KLASA: 220-01/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 09. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 28. stavaka 1. točka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne
novine», broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 7.
sjednici, od 09. prosinca 2013. godine, donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE BILICE U 2013. GODINI

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i
spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave najmanje
jednom godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i
sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje
na svome području.
1. CIVILNA ZAŠTITA
Stožer zaštite i spašavanje
Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10), članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj 40/08 i 44/08) i Statuta Općine Bilice,
Općinsko vijeće Općine Bilice, donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09)
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Bilice po funkciji i na temelju posebnih propisa
je zamjenik načelnika.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja
posljedice katastrofe ili veće nesreće na području Općine Bilice.
Po donošenju Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Bilice, a temeljem
članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja («Narodne novine», broj 40/08 i 44/08), Načelnik Općine Bilice donio je Plan
pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja.
Iz Proračuna Općine Bilice za civilnu zaštitu izdvaja se iznos od 10.000,00 kn.

Procjena ugroženosti
Općina Bilice ima usvojenu Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od
prirodnih i civilizacijskih katastrofa.
Općina Bilice je sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova
zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj 38/08) izradila novu Procjenu ugroženosti.
Zaštita od požara
Općina Bilice ima Procjenu ugroženosti od požara Općina Bilice i Plan zaštite od požara
Općina Bilice iz 2004. godine, a izrađen od strane tvrtke Protection d.o.o. iz Umaga, kojeg je
usvojilo Općinsko vijeće Općine Bilice.
Općina Bilice je sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova
zaštite i spašavanja izradila novi Plana zaštite i spašavanja.
Postrojbe civilne zaštite
Općina Bilice nema organiziranih postrojbi civilne zaštite, a potreba za osnivanjem istih
utvrdit će se donošenjem Plana zaštite i spašavanja.
2. VATROGASTVO
Općina Bilice ima potpisan Sporazum o sufinanciranju troškova vatrogasnih intervencija sa
Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Šibenika o izlasku na intervencije na području
Općine Bilice, a za što su predviđena sredstva u Proračunu Općine Bilice u iznosu od
60.000,00 kn.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Općina Bilice ima sklopljen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske
gorske službe spašavanja Stanice Šibenik na prostoru Općine Bilice, poglavito na
nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica.Također se može angažirati
Lovačko društvo «Kamenjarka», za potrebe zaštite i spašavanja, na području Općine Bilice.
4. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE SE MOGU ANGAŽIRATI U SLUČAJU
IZVANREDNIH SITUACIJA
Na području Općine Bilice djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom,
prijevozničkom ili drugom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi
u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji sa drugim nadležnim službama, mogu svojim
zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama
većih nesreća i katastrofa. To su:
- Montaža i podizanje konstrukcija, vl. Milanda Mikulandra, mob: 095/75 775 75
- obrt za prijevoz, iskope, izradu i prodaju betonske galanterije „BIMSS“, vl. Borislav
Slavica, mob: 098/ 266-237
- obrt za graditeljstvo, trgovinu i usluge „Mikulandra gradnja“, vl. I. Mikulandra,
mob:098/740-772
- Bučić gradnja d.o.o. vl. Branimir Vukičević, mob:091/65 260 31
- Čigra-kop d.o.o. vl. Marko Aužina, mob:091/33 683 80
- Automehanika „Ivas“ vl. Nedjeljko Lugović, mob:098/336-086

- autoprijevoznik Simo Kalik, mob:098/91 754 25
- GD Šimac d.o.o. vl. Jerolim Šimac, mob:091/33 361 11
ZAKLJUČCI
- osnovan je Stožer zaštite i spašavanja Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 9/13),
- Proračunom planirati sredstva za ažuriranje i nadopune Procjene ugroženosti,
- Proračunom planirati sredstva za ažuriranje i nadopune Plana zaštite i spašavanja,
- Proračunom planirati sredstva za JVP Grada Šibenika,
- Proračunom planirati sredstva za HGSS-stanica Šibenik,
- Proračunom planirati sredstva za športska i humanitarna društva,
- Proračunom planirati sredstva za izgradnju protupožarnih putova.
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE BILICE ZA 2014. GODINU
- oformiti, osposobiti i educirati postrojbe civilne zaštite koje su proizašle iz Procjene
ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara.
- osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim
situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem
za djelovanje u izvanrednim situacijama.
- kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći
drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za
mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija
nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.
KLASA : 011-02/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 09. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

