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Na temelju članka 35. 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, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 8. sjednici, od 29.
ožujka 2018. godine, donosi

STATUTUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Bilice

Članak 1.
U Statutu Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13 i 8/13) u
članku 8. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: „Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu
Republike Hrvatske i drugim propisima“.

Članak 2.
Članak 25. mijenja se i glasi: „Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima
izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona
kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona“.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke
Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona“.

Članak 3.
Članak 29. briše se.

Članak 4.
U članku 35. stavak 4. riječ „počasno“ mijenja se i glasi: „volonterski“.
U članku 35. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: “ Kada općinski načelnik i zamjenik načelnika
dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja
redovnih lokalnih izbora“.
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Članak 5.
U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi: „Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1.
podstavka 18. ovog članka općinski načelnik, dužan je objaviti u prvom broju Službenoga glasnika
Općine Bilice koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Članak 6.
U članku 45. stavku 1. podstavku 2. riječ: „radni“ zamjenjuje se riječju: »službenički«, a riječi:
»radnog odnosa« zamjenjuju se riječju: „službe“.

Članak 7.
U članku 49. stavku 1. iza riječi: „odbora,“ dodaju se riječi: „članovi općinskog vijeća,“.
Članak 8.
U članku 57. stavku 2. riječ. „koji“ zamjenjuje se riječima: „te na njegov prijedlog općinsko
vijeće može raspustiti“.
Članak 9.

Članak 65. mijenja se i glasi: „Temeljni financijski akt Općine Bilice je proračun.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna
i podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom“.
Članak 10.
Iza članka 65. dodaje se članak 65.a koji glasi:
„Članak 65.a
Ako općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje
njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati
prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti općinskom vijeću proračun u roku od
45 dana od dana stupanja na dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od
dana kada ga je općinski načelnik predložio općinskom vijeću.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga
članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.
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Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski
načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od
dana objave rješenja.
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana
primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom
općinskom načelniku.
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u „Narodnim
novinama“.
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene
izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda
Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.“.
Članak 11.
Iza članka 65.a dodaje se članak 65.b koji glasi:
„Članak 65.b
Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno
se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom
financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Bilice i drugih
proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca
općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika
Vlade Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do
imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže
povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni
prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka
sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali
razmjerno razdoblju za koje se donosi“.
Članak 12.
Članak 70. mijenja se i glasi: “Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma iz članka 69. ovoga
Statuta podnijelo 20% birača predsjednik općinskog vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje
referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.
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Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela,
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma
predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30
dana od zaprimanja prijedloga“.

Članak 13.
Članak 71. mijenja se i glasi: „Osim iz razloga utvrđenih člankom 69. stavkom 1. ovoga Statuta
referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika
može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova
općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime,
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika
predložilo 2/3 članova općinskog vijeća, predsjednik općinskog vijeća dužan je postupiti kao i stavku 1. i
2. ovoga članka.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova općinskog vijeća, odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s
njim donosi općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog vijeća.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv
niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 30
dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku
30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.
Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegova zamjenika, mandat im
prestaje danom objave rezultata referenduma, te će se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika
i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će
povjerenik Vlade Republike Hrvatske“.

Članak 14.
U članku 74. dodaje se stavak 2. koji glasi:“ Odluka donesena na savjetodavnom referendumu
nije obvezatna“.
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Članak 15.
U članku 85. a. dodaje se stavak 1. koji glasi: “ Nadzor zakonitosti općih akata koje u
samoupravnom djelokrugu donosi općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u županijama i
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu“.
Dosadašnji stavak „1“. postaje stavak „2“.

Članak 16.

Dodaje se novi članak 85. b. koji glasi:
„Članak 85. b.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugih Zakona koji uređuju to područje“.
Članak 17.
Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilice stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA : 012-03/09-01/1
URBROJ: 2189/19-18-4
Bilice, 29. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 56/17) 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 29. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna (II)
Detaljnog plana uređenja zone središnjih sadržaja Bilica

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna (II) Detaljnog plana uređenja zona središnjih sadržaja Bilica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/08 i 11/10), u daljnjem tekstu – Odluka.

Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi donošenja, obuhvat, sažeta ocjena stanja
u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta za izradu, popis potrebnih stručnih podloga za izradu, način
pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za
izradu, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi, rokovi za izradu, te izvori financiranja Izmjena i
dopuna (II) Detaljnog plana uređenja zona središnjih sadržaja Bilica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 7/08 i 11/10 - u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.
Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne
novine« broj 153/13 i 65/17) – u daljnjem tekstu: Zakon i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«
broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj,
mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana u ime Općine Bilice je Jedinstveni upravni odjel, a odgovorna osoba je pročelnik
Upravnog odjela.
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RAZLOZI ZA DONOŠENJE PLANA

Članak 4.
Razlozi za pokretanje izmjena i dopuna Plana proizlaze iz činjenice da više ne postoje uvjeti za realizaciju
planirane gradnje nove osnovne škole čiji je smještaj planiran unutar područja obuhvata Plana.

Na području Općine evidentiran je nedostatak građevinskih čestica u vlasništvu Općine mješovite namjene
na kojima bi Općina mogla planirati gradnju različitih sadržaja u svrhu realizacije razvojnih strategija
Općine i poticaja razvoja općenito.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.
Izmjene i dopune Plana odnose se na prostor koji je unutar obuhvata Plana planiran kao javna i društvena
namjena (D1,D2 i D3).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 6.
Na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana smještena je zgrada postojeće osnovne škole i uz nju
trafostanica. Ostali dio prostora je neizgrađeno područje koje je bilo rezervirano za smještaj nove osnovne
škole sa školskom dvoranom i vanjskim terenima te dječji vrtić. Kako više ne postoje uvjeti za gradnju
nove zgrade osnovne škole, potrebno je izvršiti prenamjenu dijela javne i društvene namjene jer su planirane
površine prevelike za današnje potrebe.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Ciljevi i programska polazišta izrade Izmjena i dopuna Plana su:
- usklađenje sa Zakonom,
- reorganizacija površina javne i društvene namjene i osiguranje prostora za:
o proširenje postojeće osnovne škole radi dopune nedostatnih sadržaja u površini od
500- 1000 m2,
o smještaj dječjeg vrtića u površini od minimalno 3.500 m2,
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o smještaj zgrade Općine u površini od minimalno 1.500 m2
o smještaj DVD-a u površini od minimalno 1.500 m2,
osiguranje uvjeta za realizaciju razvojnih strategija Općine prenamjenom površina javne i
društvene namjene u zonu mješovite namjene, minimalne površine čestica 1.000 m2.
POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe temeljem dostavljenih
zahtjeva i mišljenja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.
Stručno rješenje (grafički i tekstualni dio elaborata Izmjena i dopuna Plana) izraditi će stručni izrađivač
koji će biti odabran za izradu Izmjena i dopuna Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KARTOGRAFSKIH PODLOGA

Članak 10.
Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, br. 106/98, 39/04,
45/04 i 163/04), korigirani i dopunjeni kartografski prikazi Plana će se izraditi na postojećim kartama i
podlogama u mjerilu 1:1.000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE
ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI
ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.
Sukladno utvrđenim ciljevima izrade Izmjena i dopuna Plana u članku 7. te obvezama posebnih zakona,
tijela i osobe koja za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u
postupku njegove izrade su:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb
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2. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Šibensko-kninska, Odjel upravnih i inspekcijskih
3.
4.
5.
6.
7.
8.

poslova,
Ministarstvo državne imovine, Zagreb
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Šibenik
Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Split
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb
HEP ODS d.o.o., Elektra Šibenik
Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik.
Članak 12.

Primjenom članka 90. Zakona, tijela i osobe iz članka 10. obvezuju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve
za izradu Plana na adresu nositelja izrade.

Ukoliko odgovori na zahtjeve ne budu dostavljeni u roku utvrđenim ovom Odlukom smatrat će se da
zahtjeva nema. Stručni izrađivač će u slučaju neizdavanja zahtjeva prilikom izrade Plana koristiti dostupnu
dokumentaciju.

Zahtjevi se dostavljaju pismenim ili drugim načinom dostave od strane nositelja izrade uz podatak o
obavljenoj dostavi (povratnica). Zahtjev se smatra dostavljenim s datumom i satom dostave naznačenim na
službenoj povratnici.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći
propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja
Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku 13. i 14. Odluke
uz posebno obrazloženje. Neće se uvažavati niti primjenjivati zahtjevi i/ili mišljenja koji su u suprotnosti s
Zakonom, strateškim planom šireg područja ili posebnim propisima i zakonima iz područja za koje se traži
mišljenje / zahtjev.

Javnopravno tijelo ne može zahtjevima za izradu prostornog plana postavljati uvjete kojima bi se mijenjali
ciljevi i/ili programska polazišta za izradu prostornog plana određeni ovom Odlukom.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH ETAPA
I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 13.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana po etapama kako slijedi:
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1. Dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i
dopuna Plana: najviše 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
2. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu: 15 dana po dostavi
podloga i objava javne rasprave te elaboracija Prijedloga sa sažetkom: najviše 5 dana po
utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Plana,
3. Početak javne rasprave: najviše 10 dana od utvrđivanja Prijedloga Izmjena i dopuna Plana
4. Javna rasprava: 15 dana,
5. Izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 15 dana od zadnjeg dana roka za dostavu
prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
6. Izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana i nacrta Odluke o
donošenju Izmjena i dopuna Plana: najviše 10 dana od dana objave Izvješća,
7. Donošenje Plana: donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana na sjednici
Općinskog vijeća.
8. Elaboracija Plana: najviše 10 dana od dana donošenja Izmjena i dopuna Plana.
Članak 14.
Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima iz prethodnog stavka (potreba izrade dodatnih
kartografskih podloga, veliki broj /više od 50/ dostavljenih primjedbi i prijedloga s javne rasprave i sl.), isti
se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape, što će se smatrati sukladno ovom članku uz posebno
obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.
Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz proračuna Općine Bilice.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da u roku od najmanje 8 dana od dana objave
Odluke:

-

sukladno članku 86. Zakona, dostavi ovu Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
sukladno članku 88. Zakona, obavijestiti javnost o izradi Plana,
javnopravnim tijelima iz članka 10. ove Odluke, dostavi Odluku o izradi s pozivom da u
roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

-
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Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA : 350-02/18-01/2
URBROJ: 2182/19-18-1
Bilice, 29. ožujka 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 30. 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, 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 8. sjednici, od 29. ožujka 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2017. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice za 2017. 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 glasniku Općine Bilice».

KLASA : 363-02/18-01/1
URBROJ: 2182/19-18-2
Bilice, 29. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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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, 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 8. sjednici, od 29. ožujka 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2017. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice za 2017. 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 glasniku Općine Bilice».

KLASA : 363-02/18-01/2
URBROJ: 2182/19-18-2
Bilice, 29. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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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, 19/13 i 137/15), 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 29. ožujka 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Bilice
za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine
1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Bilice koje se odnosi na razdoblje
srpanj-prosinac 2017. 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 glasniku Općine Bilice».

KLASA : 400-05/18-01/1
URBROJ: 2182/19-18-2
Bilice, 29. ožujka 2018.

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 8. sjednici, od 29. ožujka
2018. 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 2018. 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 2018. godini, izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo Županije Šibenskokninske, Odjel 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 glasniku Općine Bilice».

KLASA : 543-01/18-01/1
URBROJ: 2182/19-18-2
Bilice, 29. ožujka 2018.
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 4. 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 8. sjednici, od 29. ožujka 2018.
godine, donosi
R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju povjerenstva za
određivanje imena ulica i trgova

I. Osniva se Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova.

II. U Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova imenuju se:

1.Neven Mikulandra, za predsjednika,
2. Josip Čaleta, za člana,
3. Mile Ćaleta, za člana,
4. Mario Mikulandra, za člana,
5. Ranko Jakovljević, za člana,
6. Joso Ćaleta-Car, za člana i
7. Ivica Gatara, za člana.

III. Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Općine Bilice».

KLASA: 015-08/18-01/1

URBROJ: 2182/19-18-1
Bilice, 29. ožujka 2018.
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 14. Stavak 3. Odluke o priznanjima Općine Bilice
(«Službeni glasnik Općine Bilice», broj 1/16), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 8. sjednici, od
29. ožujka 2018. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za priznanja
Općine Bilice

I. U Odbor za priznanja Općine Bilice imenuju se:
1. Josip Čaleta, za predsjednika,
2. Neven Mikulandra, za člana,
3. Slavica Slavica, za člana,
4. Živko Petrović, za člana i
5. Štefan Kasipović, za člana.
II. Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Općine
Bilice».
KLASA : 061-01/18-01/2
URBROJ: 2182/19-18-1
Bilice, 29. ožujka 2018.

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 8. sjednici, od 29. ožujka 2018. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o pokretanju inicijative za izradu
idejnog rješenja spomenika u Stublju
1. Pokreće se inicijativa za izradu idejnog rješenja spomenika u Stublju, kojim bi se
izmijenilo postojeće stanje.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bilice».

KLASA : 543-01/18-01/1
URBROJ: 2182/19-18-2
Bilice, 29. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 52. stavak 1 i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
(„Narodne novine“ broj: 153/09, 56/13, 14/14, 119/15, 120/16 i 127/17) 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 29. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o
naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu
na području Općine Bilice

Članak 1.
U Odluci o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području
Općine Bilice, u daljnjem tekstu: „Odluka“, („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 4/16) u
naslovu Odluke i kroz sve članke u odgovarajućem padežu iza riječi „vodoopskrba“, dodaju se riječi „i
odvodnja“.

Članak 2.
U članku 2. stavak 1. podstavak 1. iznos „1,80“ mijenja se i glasi: „3,80“
U članku 2. stavak 1. podstavak 2. iznos „2,20“ mijenja se i glasi: „3,80“

Članak 3.
U svim ostalim elementima Odluka ostaje nepromijenjena.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Općine Bilice».

KLASA: 325-10/16-01/1
URBROJ: 2182/19-18-2
Bilice, 29. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 64. stavak 1. i članka 66. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne
novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17), a u skladu s odredbama članka
37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13.),
Općinski načelnik Općine Bilice dana 29. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Bilice

Članak 1.
Odlukom o započinjanju postupka o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Odluka)
započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (II)
Prostornog plana uređenja Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) u skladu s
Mišljenjem Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske Županije
(KLASA:351-03/18-01/8; URBROJ:2182/1-15-18-2, od 20. ožujka 2018.).
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene za Izmjene i dopune (II) Plana provodi
Općina Bilice (u daljnjem tekstu: Općina) u suradnji s Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i
komunalne poslove Šibensko-kninske županije.

Članak 2.
Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Bilice.

Članak 3.
Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana navedeni su u prijedlogu Odluke o
izradi Plana koja se nalazi u prilogu ove Odluke, a odnose se na usklađenje Izmjena i dopuna Plana
sa Zakonom, planom šireg područja, stanjem u prostoru, realnim mogućnostima komunalnog
opremanja, razvojnim programima Općine te iskazanim potrebama sadašnjih i budućih korisnika
prostora.

Članak 4.
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Osnovni ciljevi i programska polazišta odnose se na utvrđene razloge za izradu a njima se
osigurava stvaranje preduvjeta za uravnotežen i svrhovit prostorni razvoj:
-

-

usklađenje sa Zakonom,
usklađenje s Prostornim planom Šibensko kninske županije
obzirom na dostupnost novih katastarskih podloga ažuriranje grafičkog prikaza 4.
Građevinska područja odnosno prebacivanje postojećih građevinskih područja na nove
podloge
ažuriranje podataka o izgrađenosti građevinskih područja prema stvarnom stanju
izgrađenosti
redefiniranje uvjeta za građevine gospodarske namjene u građevinskom području naselja,
rekreacijske namjene (plaža, šetnica)
ispitivanje mogućnosti proširenja i/ili preraspodjele (ukidanje radi povećanja) građevinskih
područja naselja
ispitati mogućnost smještaja priveza za pristup gospodarskim subjektima do kojih nije
moguće ostvariti kolni pristup
preispitati potrebu izmjene uvjeta gradnje u zoni središnjih funkcija obzirom da se više ne
planira gradnja nove škole,
preispitati potrebu izmjene uvjeta gradnje u odnosu na oblike korištenja (nova gradnjarekonstrukcija) sukladno aktualnom stanju u prostoru
eventualne manje izmjene u načinu i uvjetima gradnje na temelju zahtjeva u javnoj raspravi
Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Bilice („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske Županije“, broj 9/06 i 1/10).

Članak 6.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj
Odluci provode se u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i
78/15, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne
novine” broj 3/17) i odredbama posebnih propisa i to sljedećim redoslijedom provedbe:
1. Općina Bilice započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene donošenjem ove
Odluke.
2. Općina Bilice je dužna pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.
U svrhu pribavljanja mišljenja. Općina Bilice dostavlja Zahtjev za davanje mišljenja o
potrebi strateške procjene u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke.
3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana na okoliš, tijela i/ili
osobe iz Priloga II ove odluke daju mišljenje o potrebi provođenja postupka procjene te ga
u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostavljaju Općini Bilice,
4. Ako Općina ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja tijelu i/ili osobi koja je
dostavila mišljenje iz točke 2 ovog članka.
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5. Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode, Ministarstva zaštite okoliše i energetike,
sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), zahtjev za provedbu
postupka ocjene o prihvatljivosti Izmjena i dopuna Plana za ekološku mrežu.
6. Ako Ministarstvo zaštite okoliše i energetike isključi mogućnost značajnih negativnih
utjecaja Izmjena i dopuna Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,
daje mišljenje da su Izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu.
7. Ako Ministarstvo zaštite okoliše i energetike ne isključi mogućnost značajnih negativnih
utjecaja Izmjena i dopuna Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,
daje mišljenje da je obavezna provedba glavne ocjene, što znači da se obavezno provodi
postupak strateške procjene.
8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina
utvrđuje da za Izmjene i dopune Plana „je potrebno“ ili „nije potrebno“ provesti postupak
strateške procjene, Općina je dužna pribaviti mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša
i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, pri čemu je dužna dostaviti prijedlog
odluke i cjelovitu dokumentaciju o provedenom postupku.
9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Plana imaju vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene, sukladno
kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17).
10. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Plana nemaju vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka
mora sadržavati osnovne podatke o planu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno
da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
11. O Odluci iz točke 9. i 10.ovog članka Općina informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti
okoliša („Narodne novine“, broj 80/13,153/13 i 78/15) i Uredbi o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne
novine“, broj 64/08).
Članak 7.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća
tijela i osobe:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode Radnička cesta 80,
10000 Zagreb
2. Ministarstvo poljoprivrede,
o Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10 000
Zagreb,
o Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10 000
Zagreb,
3. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
o Županijska lučka uprava
o Lučka kapetanija Šibenik,
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4. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21000 Split
5. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik
6. Hrvatske šume, Split
7. Javna ustanova Priroda, Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik
8. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora
1/IV, 22 000 Šibenik
Članak 8.
Općina je dužna o ovoj Odluci informirati javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, broj 80/13,153/13 i 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA : 350-02/18-01/1
URBROJ: 2182/19-18-6
Bilice, 29. ožujka 2018.
OPĆINA BILICE

NAČELNIK
Josip Čaleta
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Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15.) i članka 37.
Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13.), Općinski
načelnik Općine Bilice dana 20. veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
na području Općine Bilice

Članak 1.
Imenuje se povjerenik i zamjenik povjerenika civilne zaštite na području Općine Bilice
1. ______________________, za povjerenika i
2. ______________________, zamjenik povjerenika.
Članak 2.
Povjerenik i zamjenik povjerenika civilne zaštite na području Općine Bilice su operativne snage
civilne zaštite koje provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a dužni su se odazvati na poziv
načelnika nadležnog stožera civilne zaštite.

Članak 3.
U skladu s Zakonom o sustavu civilne zaštite i Planom civilne zaštite Općine Bilice povjerenik
civilne zaštite i njegov zamjenik obavljaju poslove civilne zaštite: – sudjeluju u pripremanju građana za
osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite – daju obavijesti
građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u
sustavu civilne zaštite – sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih
mjera civilne zaštite – organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina – provjeravaju
postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti
i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Članak 4.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik mogu biti pozvani na razne oblike planske edukacije i
osposobljavanja.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Biliceim“.

KLASA: 810-01/18-01/1
UBROJ: 2182/19-18-1
Bilice. 20. veljače 2018.
OPĆINA BILICE

NAČELNIK
Josip Čaleta
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