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Na temelju članka 387. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“,
broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12,
68/13 i 110/15), članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 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, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 28. Statuta
Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko
vijeće Općine Bilice, na 22. sjednici, od 13. lipnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Trgovačkog društva
„Komunalna tvrtka Bilice“ d.o.o. Bilice
Članak 1.
Općina Bilice osniva Trgovačko društvo „Komunalna tvrtka Bilice“, društvo s
ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti na području Općine Bilice.
Za potpisivanje izjave o osnivanju trgovačkog društva ovlašćuje se općinski načelnik
Općine Bilice.
Skraćeni naziv trgovačkog društva je „Bilice“ d.o.o. Bilice.
Članak 2.
Sjedište trgovačkog društva je u Bilicama, Bosuć 3.
Članak 3.
Predmet poslovanja trgovačkog društva jesu:
- Sječa drva,
- Morski ribolov,
- Morska akvakultura,
- Proizvodnja ulja i masti,
- Proizvodnja vina od grožđa,
- Proizvodnja celuloze,
- Proizvodnja papira i kartona,
- Ostalo tiskanje
- Usluge pripreme za tisak i objavljivanje,
- Knjigoveške i ostale usluge,
- Umnožavanje snimljenih zapisa,
- Proizvodnja gotove betonske smjese,
- Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa,
- Gradnja brodova i plutajućih objekata,
- Popravak proizvoda od metala,
- Popravak strojeva,
- Proizvodnja električne energije,
- Prijenos električne energije,
- Distribucija električne energije,
- Trgovina električnom energijom,
- Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom,
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- Uklanjanje otpadnih voda,
- Skupljanje neopasnog otpada,
- Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada,
- Rastavljanje olupina,
- Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom,
- Organizacija izvedbe projekata za zgrade,
- Gradnja stambenih i nestambenih zgrada,
- Gradnja cesta i autocesta,
- Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove,
- Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije,
- Gradnja vodnih građevina,
- Gradnja ostalih građevina niskogradnje,
- Uklanjanje građevina,
- Pripremni radovi na gradilištu,
- Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju,
- Elektroinstalacijski radovi,
- Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju,
- Ostali građevinski instalacijski radovi,
- Ostali završni građevinski radovi,
- Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti,
- Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom,
- Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama,
- Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu,
- Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom,
- Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom,
- Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama,
- Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama,
- Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama,
- Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica,
- Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika,
- Taksi služba,
- Ostali kopneni prijevoz putnika,
- Cestovni prijevoz robe,
- Usluge preseljenja,
- Pomorski i obalni prijevoz putnika,
- Pomorski i obalni prijevoz robe,
- Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima,
- Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima,
- Izdavanje novina,
- Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,
- Ostala izdavačka djelatnost,
- Emitiranje radijskog programa,
- Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina,
- Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
(leasing),
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- Pravne djelatnosti,
- Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje,
- Arhitektonske djelatnosti,
- Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije,
- Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona,
- Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i
inženjerstvo,
- Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava,
- Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih
dobara,
- Upravljanje zgradama,
- Osnovno čišćenje zgrada,
- Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata,
- Ostale djelatnosti čišćenja,
- Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika,
- Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne
djelatnosti,
- Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova,
- Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti,
- Djelatnosti vatrogasne službe,
- Izvođačka umjetnost,
- Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti,
- Djelatnosti knjižnica i arhiva,
- Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje,
- Djelatnosti sportskih klubova,
- Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca,
- Pogrebne i srodne djelatnosti,
- Poslovanje nekretninama,
- Usluge parkirališta,
- Organizacija kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija,
- Javne plaže (upravljanje i održavanje),
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
- Djelatnost marina i iznajmljivanje plovila.
Članak 4.
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna.
Članak 5.
Tijela trgovačkog društva su:
- Skupština društva i
- Uprava društva.
Članak 6.
Skupštinu društva čine 5 (pet) članova koje imenuje Općinsko vijeće iz svojih redova i
redova stručnjaka, od koji je 1 (jedan) iz redova zaposlenika u društvu.
Predsjednika skupštine izabiru članovi većinom glasova svih članova Skupštine.
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Prvu konstituirajuću sjednicu Društva saziva Općinski načelnik Općine Bilice.
Članak 7.
Upravu društva imenuje osnivač.
Uprava društva se sastoji od jednog člana – direktora.
Direktor zastupa trgovačko društvo pojedinačno i samostalno.
Članak 8.
Trgovačko društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
Članak 9.
Trgovačko društvo će sufinancirati pojedine programe Općine Bilice.
Članak 10.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bilice za poduzimanje radnji radi upisa u sudski
registar trgovačkog društva te za poduzimanje ostalih radnji radi provođenja ove odluke.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Bilice“.

KLASA: 024-02/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 13. lipnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13) i članka 2. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za
određivanje imena ulica i trgova na području Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 13/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 22. sjednici, od 13. lipnja 2016.
godine, donosi
ODLUKU
o određivanju imena ulica i gatova na Području Općine Bilice
Članak 1.
Ulici u zaseoku Vrulje koja započinje od zaseoka Petrovići i vodi do Uvale Vidrovača
određuje se ime "Put Vidrovače".
Članak 2.
Ulici u zaseoku Vrulje koja započinje od puta koji vodi za Uvalu Vidrovača i vodi do
Uvale Smokvić određuje se ime "Put Smokvića".
Članak 3.
Ulici u zaseoku Vrulje koja započinje od puta koji vodi za Uvalu Vidrovača i vodi do
Uvale Mali Smokvić određuje se ime "Put Malog Smokvića".
Članak 4.
Ulici u zaseoku Vrulje koja započinje od puta koji vodi za Uvalu Vidrovača i vodi preko
škoja natrag u zaseok Vrulje određuje se ime "Put Škoja".
Članak 5.
Ulici u zaseoku Mikulandre koja započinje na sjeverozapadnom dijelu malonogometnog
igrališta i završava na jugoistočnom dijelu malonogometnog igrališta određuje se ime „Put
Igrališta“.
Članak 6.
Ulici u zaseoku Mikulandre koja započinje na katastarskoj čestici zemlje 3752/1 K.O.
Vrulje-Bilice i završava na sjevernom dijelu navedene čestice zemlje određuje se ime
„Braskovac“.
Članak 7.
Ulici u zaseoku Šparade koja započinje od katastarske čestice zgrade 675 K.O. VruljeBilice i završava ispred katastarske čestice zemlje 3809/4 K.O. Vrulje-Bilice određuje se ime
„Obala Dr. Franje Tuđmana“.
Članak 8.
Ulici u zaseoku Mikulandre koja započinje od asfaltiranog puta za zaseok Mikulandre i
završava ispred katastarske čestice zgrade 61 K.O. Vrulje-Bilice određuje se ime Veštin put.
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Članak 9.
Gatu u Uvali Stubalj koji se nalazi ispred Ulice Obala Dr. Franje Tuđmana“ određuje se
ime Kardinala Alojzija Stepinca (1898-1960).
Članak 10.
Gatu u Uvali Stubalj koji se nalazi ispred Ulice Mikulandre određuje se ime Književnika
i političara Dr. Mile Budaka (1889-1945.
Članak 11.
Grafički prikaz ulica i gatova iz članka 1., 2., 3. 4., 5., 6., 7.,8., 9 i 10 sastavni je dio ove
Odluke i nije predmet objave.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Bilice».

KLASA: 015-08/16-01/01
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 13. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 i 137/15) i članka 14. i 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije, broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 22. sjednici od 13. lipnja
2016. godine, donosi
ODLUKU
o priznanjima Općine Bilice
1. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o priznanjima Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Odluka), određuju se
priznanja Općine Bilice i to:
a) Nagrada za životno djelo Općine Bilice
b) Nagrada Općine Bilice,
c) Plaketa Općine Bilice,
d) Grb Općine Bilice,
e) Proglašenje počasnim građaninom Općine Bilice.
Članak 2.
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i kriteriji, izgled i oblik, način dodjele, te druga
pitanja u svezi priznanja Općine Bilice.
II. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE BILICE
a) Nagrada za životno djelo Općine Bilice
Članak 3.
Nagrada za životno djelo Općine Bilice dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima i
to:
- za osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva na području Općine
Bilice,
- za zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu,
- za zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti,
- za zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, športu, zdravstvenoj i
socijalnoj skrbi,
- za humana djela,
- za zapaženu građansku hrabrost.
Nagrada za životno djelo Općine Bilice ne može se dodijeliti dužnosnicima u tijelima
državne uprave te lokalne i područne samouprave, za vrijeme trajanja njihova mandata.
Svake godine može se dodijeliti samo jedna Nagrada za životno djelo Općine Bilice.
b) Nagrada Općine Bilice
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Članak 4.
Nagrada Općine Bilice dodjeljuje se za osobita postignuća važna za Općinu Bilice na
raznim područjima djelovanja i stvaralaštva - za rezultate postignute u prethodnoj godini.
Nagrada Općine Bilice dodjeljuje se građanima i njihovim udrugama, lokalnim
zajednicama, ustanovama, poduzećima i drugim pravnim osobama.
Svake godine može se dodijeliti do četiri Nagrade Općine Bilice.
c) Plaketa Općine Bilice
Članak 5.
Plaketa Općine Bilice dodjeljuje se građanima Općine Bilice i drugim osobama koje rade
na području Općine Bilice, udrugama građana, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim
osobama, za trajnu općepriznatu djelatnost, kojom su znatno pridonijeli razvoju Općine Bilice.
d) Grb Općine Bilice
Članak 6.
Grb Općine Bilice dodjeljuje se građanima Općine Bilice, ostalim građanima Republike
Hrvatske i građanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i
organizacijama drugih država ili njihovim tijelima i ustanovama i drugim pravnim osobama u
znak priznanja za opći razvoj demokracije, napredak čovječanstva, za uspješnu i korisnu
suradnju s Općinom Bilice.
e) Proglašenje počasnim građaninom Općine Bilice
Članak 7.
Počasnim građaninom Općine Bilice može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili
druge države koji je svojim djelovanjem ili postupcima znatno pridonio promicanju, značenju i
ugledu Općine Bilice, ostvarivanju i razvijanju međusobnihm odnosa Općine Bilice i drugih
gradova, naroda i država, razvoj demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.
Počasnim građaninom Općine Bilice ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na
području Općine Bilice.
III. IZGLED I OBLIK PRIZNANJA OPĆINE BILICE
Članak 8.
Nagrada za životno djelo Općine Bilice sastoji se od diplome i novčanog iznosa, u visini
trostruke prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju na području Šibensko-kninske
županije.
Članak 9.
Nagrada Općine Bilice, kada se dodjeljuje građanima, sastoji se od diplome i novčanog
iznosa, u visini jedne prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju na području Šibenskokninske županije.
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Nagrada Općine Bilice, kada se dodjeljuje pravnim osobama, sastoji se od diplome i
novčanog iznosa, u visini jedne prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju na području
Šibensko-kninske županije.
Članak 10.
Priznanje počasnog građanina Općine Bilice sastoji se od povelje i upisuje se u posebnu
spomen knjigu Općine Bilice.
IV. NAČIN DODJELE PRIZNANJA OPĆINE BILICE
Članak 11.
Priznanja Općine Bilice dodjeljuju se u povodu blagdana Velike Gospe dana Općine
Bilice, a uručuje ih predsjednik Općinskog vijeća i/ili općinski načelnik, na svečanoj sjednici ili
nekoj od kulturnih manifestacija koje se održavaju u čast Dana Općine.
Iznimno, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, priznanje se može uručiti i drugom
prilikom.
Članak 12.
Dobitnik jednog od priznanja iz članka 1. ove Odluke ne može u istoj godini dobiti i neko
drugo priznanje Općine Bilice.
Isto priznanje može se dodijeliti jednoj osobi samo jedanput.
Članak 13.
Inicijativu za dodjelu priznanja, sukladno ovoj Odluci, uz odgovarajuće obrazloženje
mogu dati općinska uprava, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, udruge građana i
druge organizacije, te građani, najkasnije četrdeset dana prije dana određenog za uručenje
priznanja.
Prijedlozi za dodjelu priznanja koji stignu nakon roka iz stavka 1. ovog članka neće se
razmatrati.
Članak 14.
Inicijative iz članka 13. ove Odluke razmatra Odbor za priznanja Općine Bilice, te ako
ocijeni da su ispunjeni uvjeti za dodjelu odgovarajućih priznanja, utvrđuje prijedlog za dodjelu
odgovarajućeg priznanja za Općinsko vijeće.
Odbor za priznanja može i bez posebnog poticaja drugih subjekata utvrditi prijedlog za
dodjelu priznanja.
Odbor za priznanja Općine Bilice imenuje Općinsko vijeće iz reda općinskih vijećnika,
općinskog poglavarstva i uglednih predstavnika gospodarskog i društvenog života Općine Bilice.
Odbor ima predsjednika i četiri člana.
Članak 15.
Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za priznanja, donosi Odluku o dodjeli priznanja,
glasovanjem o svakom prijedlogu pojedinačno, bez prethodne rasprave.
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V. OSTALA PITANJA ZNAČAJNA ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE BILICE
Članak 16.
Priznanja Općine Bilice mogu se dodijeliti i posmrtno.
Priznanja Općine Bilice koja se dodjeljuju posmrtno, kao i ona koja nisu uručena za
života, predaju se članovima uže obitelji nagrađenog (bračnom drugu, djeci ili roditeljima).
VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Općine
Bilice”.
KLASA: 061-01/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 13. lipnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09,
5/13 i 8/13.) Načelnik Općine Bilice, dana 10. lipnja 2016. godine, donosi;

ODLUKU
o kratkoročnom zaduživanju
Članak 1.
Općina Bilice zadužit će se uzimanjem kratkoročnog kredita, na način da zatraži
dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu IBAN: HR5424020061862100005, koji se
vodi kod Erste&Steiermarkische bank d.d., do iznosa od 250.000,00 kuna na rok do 31. prosinca
2016. godine.
Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza, zbog različite dinamike priljeva
sredstava i dospijeća predmetnih obveza.
Članak 2.
Uvjeti kredita iz članka 1. su:
- način vraćanja: prilivom na račun, a najkasnije do 31. prosinca 2016.,
- kamatna stopa: 6,00% godišnje fiksna,
- naknada za neiskorišteni dio kredita: 0,25 % kvartalno,
- jednokratna naknada za obradu zahtjeva: 0,55%
- instrumenti osiguranja: zadužnica ili bjanko mjenica
Članak 3.
Zadužuje se načelnik Općine Bilice za sklapanje ugovora pod uvjetima iz članka 1. i 2.
ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Općine Bilice».
KLASA : 403-01/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 10. lipnja 2016.
OPĆINA BILICE
NAČELNIK
Josip Čaleta
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Službeno glasilo Općine Bilice

14. lipnja 2016
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Službeno glasilo Općine Bilice
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