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, 90/11, 144/12, 94/13 i 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 9. sjednici, od 31. ožujka 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2013. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice za 2013. 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 : 363-02/12-01/2
URBROJ: 2182/19-14-4
Bilice, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

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, 90/11, 144/12, 94/13 i 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 9. sjednici, od 31. ožujka 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2013. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice za 2013. 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 : 363-02/12-01/3
URBROJ: 2182/19-14-4
Bilice, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 110. 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 9. sjednici, od 31. ožujka 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2013. godinu
1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2013. godinu,
koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 400-05/14-01/1
URBROJ: 2182/19-14-2
Bilice, 31. ožujka 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

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, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 9. sjednici, od 31. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2013. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2013. 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 2013. godine iznose:
9221-10 Višak prihoda poslovanja
1.088.293,34 kn
9222-2 Manjak prihoda od nefinancijske imovine
1.572.612,31 kn
Članak 3.
Višak prihoda od poslovanja u iznosu od 1.088.294,34 kuna raspodjeljuje se za
pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u istom iznosu.
Preostali manjak prihoda od 484.317,97 kuna će se pokriti iz Proračuna Općine Bilice
za 2014. godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».

KLASA: 400-01/14-01/1
URBROJ: 2182/19-14-1
Bilice, 31. ožujka 2014.

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 9.
sjednici, od 31. ožujka 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Bilice
za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine
1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Bilice koje se odnosi na
razdoblje srpanj-prosinac 2013. 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 : 400-05/14-01/1
URBROJ: 2182/19-14-2
Bilice, 31. ožujka 2014.

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 9. sjednici, od 31.
ožujka 2014. 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 2014. 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 2014. 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 : 543-01/14-01/1
URBROJ: 2182/19-14-2
Bilice, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 16. stavak 2. točka 3. 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, 94/13 i 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 9. sjednici, od 31. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke
o davanju na korištenje i naknadama
za korištenje javnih površina
Članak 1.
Članak 10. Odluke o davanju na korištenje i naknadama za korištenje javnih površina
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 7/04 i 9/07) mijenja se i glasi:
„Naknada za korištenje javne općinske površine za postavljanje otvorenih štekata
iznosi mjesečno po m2 zauzete površine:
- cijelu godinu
10,00 kn
Naknada za korištenje javne općinske površine za postavljanje zatvorenih štekata
iznosi mjesečno po m2 zauzete površine kako slijedi:
- cijelu godinu
15,00 kn“.
Članak 2.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i naknadama za
korištenje javnih površina stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije».
KLASA : 363-01/07-01/5
URBROJ : 2182/19-14-2
Bilice, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine», 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 2. stavak 2. Prekršajnog zakona
(«Narodne novine», broj 107/07, 39/13 i 157/13) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 9. sjednici, od 31. ožujka 2014. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
7/04, 8/05 i 8/13) u članku 1. točka 9. mijenja se i glasi: „prekršajne odredbe“.
Članak 2.
U članku 38a. u točki 1. brojka i riječ „ 01. srpnja“ mijenjaju se i glase:“ 15. lipnja“.
Članak 3.
U članku 87. stavak 3. mijenja se i glasi:
„U postupku uklanjanja bespravno postavljenih predmeta na javnoj površini pored
stvarnih troškova premještanja i čuvanja te sanacije javne površine može se naplatiti paušalni
iznos troškova i to:
1. 500,00 kuna za premještanje,
2. 600,00 kuna po m2 zauzete površine,
3. 200,00 kuna za uskladištenje po predmetu dnevno.
Ukoliko vlasnik oduzetih predmeta ne preuzme predmete u roku od 30 dana od dana
oduzimanja, te pri tome ne podmiri sve potrebne troškove i davanja Općini, isti će se smatrati
otpadom i odnijeti na deponij, eventualno ako im vrijednost opravdava, organizirat će se javna
dražba, te prodati“.
Članak 4.
Članak 89. mijenja se i glasi:
„U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:
a) nadzirati primjenu ove Odluke,
b) narediti obavljanje radova ako pregledom utvrdi da se oni ne obavljaju sukladno
odredbama ove Odluke ili da se ne obavljaju potpuno ili pravilno,
c) zabraniti obavljanje radova koji se izvode bez odobrenja nadležnog tijela ili
protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama ove Odluke,
d) zabraniti upotrebu neispravnog i neurednog komunalnog objekta, uređaja,
elemenata urbane opreme, naprave dok se ne uklone nedostatci,
e) narediti uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja,
protivno odobrenju odnosno suprotno odredbama komunalnog reda, kao i zabraniti rad
objekata čiji vlasnici nisu podmirili tekuće obveze prema Općini Bilice i to na dan pregleda
(mogućnost dnevnih uvida u dugovanje objekta),
f) predložiti pokretanje prekršajnog postupka,
g) izricati i naplaćivati globe odgovornoj osobi u pravnoj osobi i fizičkim osobama koje
zateknu u prekršaju,
h) naplaćivati paušalne naknade šteta,

i) naplaćivati paušalne troškove premještanja, skladištenja (čuvanja) predmeta, objekata ili
uređaja,
j) poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten,
k) pokretati prekršajni postupak,
l) prekršajni nalog.
Komunalni redar ovlašten je donositi pismene i usmene naloge u vidu rješenja za provedbu
gore navedenih radnji.
Protiv rješenja komunalnog redara može se uložiti žalba u roku od 8 dana od dana primitka
rješenja.
Žalba na rješenje uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja“.
Članak 5.

Glava X mijenja se i glasi „PREKRŠAJNE ODREDBE“
Članak 6.
U članku 93. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako:“,
U članku 93. dodaje se nova točka 19 a. koja glasi: „postupi suprotno odredbi članka
38a.“
U članku 93. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u
pravnoj osobi i fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka“.
U članku 93. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnika i
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz stavka 1. ovog članka“.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije».
KLASA : 363-01/13-01/2
URBROJ: 2182/19-14-2
Bilice, 31. ožujka 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 6. točke d) i g) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 9.
sjednici od 31. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKA
o izmjenama i dopunama
Odluke o sufinanciranju dijela ekonomske
cijene usluge u Gradskim vrtićima Šibenik i drugim vrtićima
Članak 1.
U Odluci o sufinanciranju dijela ekonomske cijene usluge u Gradskim vrtićima
Šibenik i drugim vrtićima («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/03 i 3/04),
u daljnjem tekstu Odluka, članak 2. mijenja se i glasi:
«Općina Bilice će sufinancirati boravak djece s prebivalištem na području Općine
Bilice u vrtićima, a iznos sufinanciranja ovisit će o prihodovnom cenzusu po članu
zajedničkog kućanstva roditelja i to na način:
PRIHODOVNI CENZUS
1. Prosječni mjesečni prihod po članu
zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj
godini) do 1.500,00 kn
2. Prosječni mjesečni prihod po članu
zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj
godini) od 1.501,00 do 2.000,00 kn
3. Prosječni mjesečni prihod po članu
zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj
godini) od 2.001,00 do 3,500,00 kn
4. Prosječni mjesečni prihod po članu
zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj
godini) od 3.501,00 kn i više

MJESEČNI IZNOS SUFINANCIRANJA
PO DJETETU IZ PRORAČUNA OPĆINE
BILICE
800,00
600,00
400,00
200,00

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelji trebaju priložiti sljedeće dokaze:
1. dokazi o prebivalištu:
- uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i roditelja
2. dokaz o članovima zajedničkog kućanstva:
- izjava roditelja o članovima zajedničkog kućanstva (zajedničko kućanstvo čine
bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju,
odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno), koja sadrži sljedeće podatke:
ime i prezime, ime oca-majke, srodstvo s upisanim djetetom, datum rođenja, OIB, adresa
prebivališta, vrsta prihoda koju član zajedničkog kućanstva ostvaruje,
3. dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj
godini:
- potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove
zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini,
- preslika porezne kartice,

- potvrda poslodavacao zaposlenju,
- po potrebi i drugu dokumentaciju.
Kada je jedan od roditelja nezaposlen, a prosječni mjesečni prihod po članu
zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) ne prelazi iznos od 2.000,00 kn
sufinancirat će se iznos od 400,00 kn po djetetu.
Kada je jedan od roditelja nezaposlen, a prosječni mjesečni prihod po članu
zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) prelazi iznos 2.001,00 kn sufinancirat
će se iznos od 200,00 kn po djetetu.
Ako su oba roditelja nezaposlena sufinancirat će se iznos od 400,00 kn po djetetu.
Svoj djeci koja će pohađati obavezan predškolski program sufinancirat će se iznos od
800,00 kn.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije», a primjenjivat će se od 01. rujna 2014. godine.
KLASA : 402-03/04-01/1
URBROJ: 2182/19-14-2
Bilice, 31. ožujka 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

