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Na temelju članka 2.,3.,4.,5., 6. i 7. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( „Narodne novine”, broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici,
od 04. srpnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
izmjenama i dopunama
Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaća
načelnika Općine Bilice i njegovog
zamjenika kao i naknada za njihov rad
kada dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa
Članak 1.
U Odluci o osnovici i koeficijentima za obračun plaća načelnika Općine Bilice i njegovog
zamjenika kao i naknada za njihov rad kada dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/13 i 6/15) u članku 6. stavku 2. brojka
„1,50“ mijenja se i glasi „2,13“.
- u članku 6. stavku 2. brojka „0,67“ mijenja se i glasi „0,59“
Članak 2.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaća
načelnika Općine Bilice i njegovog zamjenika kao i naknada za njihov rad kada dužnost obnašaju
bez zasnivanja radnog odnosa stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Bilice”.
KLASA : 121-01/13-01/1
URBROJ: 2189/19-17-7
Bilice, 04. srpnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 31. 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 27. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 10/09, 5/13 i 8/13) i članka 23. Poslovnika Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09, 5/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o naknadama predsjedniku, potpredsjedniku i vijećnicima
Općinskog vijeća Općine Bilice

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se naknade troškova predsjedniku, potpredsjedniku i vijećnicima
Općinskog vijeća Općine Bilice za obavljanje njihove dužnosti u Općinskom vijeću.

Članak 2.
Predsjednik Općinskog vijeća za obavljanje svoje dužnosti predsjednika vijeća prima
mjesečnu naknadu, u neto iznosu od 1.200,00 kn, uvećanu za zakonske doprinose.
Potpredsjednik Općinskog vijeća za obavljanje svoje dužnosti potpredsjednika
vijeća prima mjesečnu naknadu u neto iznosu od 800,00 kn, uvećanu za zakonske doprinose.

Članak 3.
Vijećnici Općinskog vijeća za obavljanje svoje dužnosti u vijeću, svaki ponaosob, prima
mjesečnu naknadu u neto iznosu od 600,00 kn, uvećanu za zakonske doprinose.
Vijećnici koji nisu nazočni na sjednici ili napuste sjednicu vijeća prije nego se odradi
polovica dnevnog reda sjednice, nemaju pravo na naknadu iz st. 1 ovog članka, a ako je u mjesecu
bilo više sjednica tada se mjesečni iznos umanjuje za onoliko posto na koliko sjednica vijećnik nije
bio nazočan ili je napustio sjednicu prije nego se odradilo polovica dnevnog reda.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Bilice».

KLASA : 400-01/17-01/1
URBROJ: 2182/19-17-1
Bilice, 04. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 39. stavak 2. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(«Narodne novine», broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 2. stavak 1. i
članak 6. stavak 2. i 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(«Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine
Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2017. godine, donosi
ODLUKA
o osnivanju i imenovanju Vijeća za
davanje koncesijskog odobrenja

Članak 1.
Osniva se Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće).
Vijeće je nadležno za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, u smislu
članka 2. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(«Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

Članak 2.
U Vijeće se imenuju slijedeći članovi:
1. Mario Mikulandra, predstavnik Općine Bilice,
2. Ranko Jakovljević, predstavnik Općine Bilice,
3. Siniša Dragutin, predstavnik Općine Bilice,
4. Jadranka Fržop, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet, otočni razvoj
Šibensko-kninske županije.
5. Ozren Šupe, predstavnik Lučke kapetanije Šibenik.

Članak 3.
Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća.

Članak 4.
Vijeće djeluje pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilice, koji će obavljati stručnoadministrativne poslove za Vijeće.
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Članak 5.
Akti Vijeća ovjeravaju se pečatom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice iz članka 4.
ove Odluke.
Članak 6.
Vijeće je dužno jednom godišnje, a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine, Upravnom
odjelu za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj Šibensko-kninske županije dostaviti pisano
izvješće o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za prethodnu godinu, s
izraženim podacima o broju datih odobrenja i uprihođenim sredstvima.

Članak 7.
Predsjednik i članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 50,00 kuna
bruto po članu, po danom odobrenju, kao i naknadu troškova u vezi s vođenjem postupka.

Članak 8.
Naknade iz članka 7. ove Odluke isplaćuju se iz Proračuna Općine Bilice.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Bilice».

KLASA : 934-01/17-01/2
URBROJ: 2182/19-17-5
Bilice, 04. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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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, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), 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 2. sjednici, od 04. srpnja 2017. 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 glasniku Općine Bilice.
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KLASA : 310-02/17-01/1
URBROJ: 2182/19-17-4
Bilice, 04. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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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, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), 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 2. sjednici, od 04. srpnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o poništenju Odluke
o objavi prikupljanja ponuda
za održavanja nerazvrstanih cesta
na području Općine Bilice

Članak 1.
Ovom Odlukom o poništenju Odluke o objavi prikupljanja ponuda za održavanje
nerazvrstanih cesta 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 07. travnja 2017. godine, naručitelja Općine Bilice.

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

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Općine Bilice».

KLASA : 310-02/17-01/2
URBROJ: 2182/19-17-5
Bilice, 04. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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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 2 sjednici, od 04. srpnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Trgovačkog društva
„Komunalna tvrtka Bilice“ d.o.o. Bilice
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Trgovačkog društva „Komunalna tvrtka Bilice“ d.o.o. Bilice
(„Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 1/16, „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 2/16) u članku
3. stavku 1. dodaju se nove stavke koje glase:
„- obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
- uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
- uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
- uzgoj duhana
- uzgoj predivog bilja
- uzgoj grožđa
- uzgoj agruma
- uzgoj jezgričavog i koštunjičavog voća
- uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
- uzgoj uljanih plodova
- uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
- uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
- uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
- uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
- uzgoj muznih krava
- uzgoj ostalih goveda i bivola
- uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
- uzgoj ovaca i koza
- uzgoj svinja
- uzgoj peradi
- uzgoj ostalih životinja
- pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
- pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)
- lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
- uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
- skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
- pomoćne usluge u šumarstvu
- slatkovodni ribolov
- slatkovodna akvakultura
- vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
- djelatnosti šljunčara i pješčara, vađenje gline i kaolina
- vađenje soli
- prerada i konzerviranje mesa
- prerada i konzerviranje mesa peradi
- proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
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- prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
- prerada i konze rviranje krumpira
- proizvodnja sokova od voća i povrća
- ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
- proizvodnja sladoleda
- proizvodnja mlinskih proizvoda
- proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
- proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
- proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda, proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih
proizvoda i kolača
- proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine
- proizvodnja šećera
- proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
- prerada čaja i kave
- proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- proizvodnja gotove hrane i jela
- proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
- proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n.
- proizvodnja pripremljene stočne hrane
- proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
- destiliranje, miješanje i pročišćavanje alkoholnih pića
- proizvodnja vina od grožđa
- proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
- proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
- proizvodnja piva
- proizvodnja slada
- proizvodnja osvježavajućih napitaka, proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
- proizvodnja duhanskih proizvoda
- priprema i predenje tekstilnih vlakana
- tkanje tekstila
- dovršavanje tekstila
- proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
- proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
- proizvodnja tepiha i sagova
- proizvodnja užadi, konopaca, upletenog konca i mreža
- proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće
- proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tektila
- proizvodnja ostalog tekstila d. n.
- proizvodnja kožne odjeće
- proizvodnja radne odjeće
- proizvodnja ostale vanjske odjeće
- proizvodnja rublja
- proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
- proizvodnja proizvoda od krzna
- proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
- proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
- štavljenje i obrada kože, dorada i bojenje krzna
- proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
- proizvodnja obuće
- piljenje i blanjanje drva
- proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
- proizvodnja sastavljenog parketa
- proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
- proizvodnja ambalaže od drva
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- proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletenih materijala
- proizvodnja papira i kartona
- proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
- proizvodnja robe za kućanstvo i higijena te toaletnih potrepština od papira
- proizvodnja uredskog materijal od papira
- proizvodnja zidnih tapeta
- proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
- tiskanje novina
- umnožavanje snimljenih zapisa
- proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
- proizvodnja ambalaže od plastike
- proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
- proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
- rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- proizvodnja vrata i prozora od metala
- proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
- kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha
- obrada i prevlačenje metala
- strojna obrada metala
- proizvodnja alata
- proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
- proizvodnja ambalaže od lakih metala
- proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
- proizvodnja zakovica i vijčane robe
- proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala d. n.
-proizvodnja električne opreme za rasvjetu
- fasadni i štukaturski radovi
- ugradnja stolarije
- postavljanje podnih i zidnih obloga
- soboslikarski i staklarski radovi
- radovi na krovištu
- trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama
- trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
- trgovina na malo preko pošte ili interneta
- ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
- skladištenje robe
- djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
- ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- djelatnost pripreme i usluživanja pića
-odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja
- agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
- oglašavanje preko medija
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- fotografske djelatnosti
- djelatnost putničkih agencija
- djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
- ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
- djelatnosti privatne zaštite
- usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
- upravljanje zgradama
- osnovno čišćenje zgrada
- ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
- ostale djelatnosti čišćenja
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- djelatnosti ustanova za njegu
- rad sportskih objekata
- djelatnosti sportskih klubova
- fitnes centri
- ostale sportske djelatnosti
- djelatnost zabavnih i tematskih parkova
- ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Bilice“.
KLASA: 024-02/16-01/1
URBROJ: 2182/19-17-3
Bilice, 04. srpnja 2017.
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.), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2017. godine,
donosi
ODLUKU
o sufinanciranju rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bilice“
Članak 1.
Ovom Odlukom o sufinanciranju rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bilice“ (u
daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se pravo na financiranje redovnih djelatnosti Dobrovoljnog
vatrogasnog društva „Bilice“.
Članak 2.
Redovne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bilice“ sufinancirat će se iz
Proračuna Općine Bilice.
Članak 3.
Daje se ovlaštenje načelniku Općine Bilice, da u ime iste zaključi ugovor o reguliranju
međusobnih prava i obveza.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Općine Bilice».
KLASA : 402-01/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 04. srpnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka
28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/09, 5/13 i 8/13.),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o pristupanju Općine Bilice u članstvo Udruga
općina u Republici Hrvatskoj
Članak 1.
Općina Bilice pristupa Udruzi općina u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Udruga),
neprofitnoj, nevladinoj i nestranačkoj organizaciji, utemeljenoj na načelu dobrovoljnog
udruživanja, koju su osnovale hrvatske općine s ciljem promocije i zaštite svojih interesa.
Članak 2.
Općina Bilice prihvaća Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine, održanoj dana 7.
studenog 2014. godine.
Članak 3.
Općina Bilice stječe prava i obveze člana Udruge danom pristupanja Udruzi.
Prava Općine, kao člana Udruge su birati i biti biran u tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge na
način utvrđen Statutom, sudjelovati u predlaganju, donošenju i provedbi planova i programa rada
Udruge, pratiti ostvarivanje zaključaka tijela Udruge i programa rada Udruge, predlagati tijelima
Udruge razmatranje odgovarajućih sadržaja iz djelokruga tih tijela, sudjelovati u radu stručnih
skupina, usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese općina, iznositi stajališta
i mišljenja, davati prijedloge o aktima iz djelokruga tijela Udruge, provoditi zaključke Skupštine i
drugih tijela udruge, postavljati pitanja svim tijelima Udruge i Saveza Udruge gradova i Udruge
općina Republike Hrvatske koja se odnose na njihov rad i dobiti na njih odgovor.
Članak 4.
Obveza je Općine redovito plaćati godišnju članarinu koja, u skladu sa Statutom Udruge i
Odlukom o kriterijima i načinu plaćanja članarine, iznosi 1,30% promila od stavke Proračuna
Općine (Prihodi od poreza) ostvarenih prethodne godine, odnosno minimalno 2.000,00 kn, a
maksimalno 10.000,00 kn.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Bilice“.
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 04. srpnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

