Na temelju članka 15. 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), članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13) i članka 5. Odluke o
odabiru komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju Ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 2/04 i 3/04),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 8. sjednici, od 24. siječnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete
na području Općine Bilice

Članak 1.
1. Ovom Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Odluka), povjerava se Tvrtki «Marzes»
d.o.o., Trogirska 3, 22 203 Rogoznica, obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta
koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta na području Općine Bilice.
2. Imenovani iz točke 1. ove Odluke ovlašten je obavljati predmetne poslove po
cijenama i na način utvrđen ponudom na natječaju.
3. Zadužuje se načelnik Općine Bilice da u ime Općine s Tvrtkom «Marzes» d.o.o.,
Trogirska 3, 22 203 Rogoznica, zaključi ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti upravljanja i održanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Bilice,
kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze.
4. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, niti
se može pokrenuti upravni spor.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

KLASA : 310-02/13-01/1
URBROJ: 2182/19-14-8
Bilice, 24. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 15. 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), članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13) i članka 5. Odluke o
odabiru komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju Ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 2/04 i 3/04),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 8. sjednici, od 24. siječnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta
na području Općine Bilice

Članak 1.
1. Ovom Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Odluka), povjerava se tvrtki
«Ceste Šibenik» d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje,
Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik, obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilice.
2. Imenovani iz točke 1. ove Odluke ovlašten je obavljati predmetne poslove po
cijenama i na način utvrđen ponudom na natječaju.
3. Zadužuje se načelnik Općine Bilice da u ime Općine s tvrtkom «Ceste Šibenik»
d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, Velimira Škorpika
27, 22 000 Šibenik, zaključi ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
upravljanja i održanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilice, kojim će biti regulirana
međusobna prava i obveze.
4. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, niti
se može pokrenuti upravni spor.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

KLASA : 310-02/13-01/2
URBROJ: 2182/19-14-9
Bilice, 24. siječnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 15. 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), članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13) i članka 5. Odluke o
odabiru komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju Ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 2/04 i 3/04),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 8. sjednici, od 24. siječnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o poništenju Odluke

o objavi prikupljanja ponuda
za održavanje javnih površina
na području Općine Bilice

Članak 1.
Ovom Odlukom o poništenju Odluke o objavi prikupljanja ponuda za održavanje
javnih površina na području Općine Bilice, u daljnjem tekstu: Odluka, poništava se natječaj za
prikupljanje ponuda za održavanje javnih površina na području Općine Bilice, a koji je
objavljen u «Slobodnoj Dalmaciji» od 06. prosinca 2013. godine, naručitelja Općine Bilice.
Na natječaj nije pristigla niti jedna ponuda, te se natječaj poništava.

Članak 2.
Obavijest o poništenju natječaja naručitelj će objaviti u «Slobodnoj Dalmaciji».

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije».
KLASA : 310-02/13-01/3
URBROJ: 2182/19-14-2
Bilice, 24. siječnja 2013.
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 8. sjednici, od 24.
siječnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju 25% iznosa mjesečne karte
za prijevoz srednjoškolaca na relaciji
Bilice-Šibenik-Bilice
Članak 1.
Ovom Odlukom o sufinanciranju 25% iznosa mjesečne karte za prijevoz
srednjoškolaca na relaciji Bilice-Šibenik-Bilice (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se
učenicima koji pohađaju srednju školu, pravo na besplatnu mjesečnu autobusnu školsku kartu
za prijevoz na relaciji Bilice-Šibenik-Bilice za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine.
Pravo na sufinanciranu mjesečnu autobusnu školsku kartu ostvaruju redoviti učenici
srednjih škola.
Članak 2.
Navedene mjesečne karte iz članka 1. ove Odluke sufinancirat će se iz Proračuna
Općine Bilice za 2014. godinu.
Članak 3.
Učenici korisnici sufinanciranih mjesečnih karata za prijevoz, neće ostvariti pravo na
sufinanciranu mjesečnu kartu ukoliko domaćinstvo u kojem prebivaju duguje prema
općinskom proračunu po bilo kojoj osnovi.
Sufinancirane mjesečne karate za prijevoz osiguravat će se isključivo osobama koje su
državljani Republike Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom na području Općine
Bilice.
Članak 4.
Daje se ovlaštenje načelniku Općine Bilice, da u ime iste zaključi ugovor o
sufinanciranju 25% iznosa mjesečne karte za prijevoz srednjoškolaca na relaciji BiliceŠibenik-Bilice za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine sa Tvrtkom koja će obavljati prijevoz
srednjoškolaca, a kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.
KLASA : 402-01/13-01/1
URBROJ: 2182/19-14-2
Bilice, 24. siječnja 2014.
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 8. sjednici, od 24. siječnja 2014. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Bilice za 2014 godinu.

Članak 1.
U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bilice za
2014. godinu (KLASA: 934-01/13-01/1, URBROJ: 2182/19-13-1, od 09. prosinca 2013.), u
Glavi II. točke 3. pod točke od c.1. do c.8. „brišu se“.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Bilice za 2014. godinu stupaju 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 : 934-01/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 24. siječnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

