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Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne
novine“, broj 82/15 i 118/18) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 23. sjednici, od 21. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine
Bilice, koju je izradila Općine Bilice u suradnji sa konzultantima, tvrtkom „DLS“, d.o.o.,
Spinčićeva 2., 51 000 Rijeka.
Članak 2.
Procjena rizika iz članka 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni
dio. Jedan izvornik Procjene rizika čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilice, u
tekstualnom i digitalnom obliku.
Članak 3.
Ova Odluku stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Bilice“ .

KLASA: 210-01/20-01/1
URBROJ: 2182/19-20-2
Bilice, 21. travnja 2020.

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, 137/15 i 123/17), članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službenik glasnik
Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18) Općinsko vijeće Općine Bilice, na 23. sjednici, od 21.
travnja 2020. godine, donosi
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Bilice za
razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine

1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Bilice koje se odnosi na
razdoblje srpanj-prosinac 2019. 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 : 400-05/20-01/1
URBROJ: 2182/19-20-2
Bilice, 21. travnja 2020.

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, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 23. sjednici, od 21. travnja 2020. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K o davanju suglasnosti na Troškovnik održavanja javnih površina u
Općini Bilice za 2020. godinu trgovačkog društva BILICE d.o.o. Bilice od 01. travnja
2020. godine

1. Daje se suglasnost trgovačkom društvu BILICE d.o.o. Bilice, Bosuć 3., na
Troškovnik održavanja javnih površina u Općini Bilice za 2020. godinu od 01. travnja 2020.
godine, koji se prilaže uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.
2. Troškovnik iz prethodne točke ovog Zaključka se primjenjuje od 01. travnja 2020.
godine.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA: 363-02/20-01/1
URBROJ: 2182/19-20-2
Bilice, 21. travnja 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 6. točke d) i g) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj
3/18 i 5/18), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 23. sjednici, od 21. travnja 2020. 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, 3/04,
6/14, 7/14 i 11/14), u daljnjem tekstu Odluka, u članku 2. stavak 1. brojka „950,00“ mijenja se
i glasi „,475,00“
Članak 2.
Ova Odluka se odnosi na mjesec travanj.
Ova Odluka se neće primjenjivati na djecu koja su u mjesecu travnju redovito
pohađala dječje vrtiće.
Članak3.
Ova Odluka primjenjuje se za mjesec travnja 2020. godine, a objaviti će se u
„Službenom glasniku Općine Bilice“.
KLASA : 402-03/04-01/1
URBROJ: 2182/19-20-5
Bilice, 21. travnja 2020.
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 „Službenik glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18)
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 23. sjednici, od 21. travnja 2020. godine, donosi
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Bilice

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Bilice za
2109. 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 : 351-02/20-01/1
URBROJ: 2182/19-20-4
Bilice, 21. travnja 2020.

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 „Službenik glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18)
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 23. sjednici, od 21. travnja 2020. godine, donosi
PLAN AKTIVNOSTI SVIH SUBJEKATA NA ZAŠTITI OD POŽARA I FINANCIRANJE U
2020. GODINI

1. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA I SLUŽBI U AKCIJU GAŠENJA
1.1.Distributer električne energije
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi isključenja električnog napajanja objekta ili
lokacije poziva dispečera HEP.
tablica 1-1
telefon
022-341-600
022-336-556
091-1112-727

HEP Elektra Šibenik
dispečerska služba

1.2.Uključivanje komunalnih poduzeća
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi osiguranja povećanog protoka vode
uključuje u akciju gašenja požara dežurnu službu Vodovoda.
Vodovod i odvodnja Šibenik
dežurni dispečer

tablica 1-2
telefon
022-778-100
022-212-277
022-311-830

1.3.Osiguranje vozila i mehanizacije
Kod većih požara otvorenih prostora osigurava se teške građevinske strojeve (buldožeri,
rovokopači) radi izrade protupožarnih prosjeka i zapreka.
Poduzeća i obrti koji osiguravaju
vozila i mehanizaciju
Ceste Šibenik
Bimss

vozila i mehanizacija
kamioni, utovarivači, rovokopači i
dr.
utovarivači, kiper i dr.

tablica 1-3
telefon
022-212-253
098/266-237

G.O.Mikulandra

utovarivač, kamion

098/740-772

Čigra d.o.o.

kamioni, utovarivači, rovokopači

091/336-8381

1.4.Opskrba hranom i pićem
Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 sati osigurava se opskrba gasitelja hranom
i pićem. Preuzimanje i dopremu hrane i pića vrše vatrogasne postrojbe osobnim snagama i
sredstvima.
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Sukladno odluci Stožera civilne zaštite će se definirati firma za
isporuku i dostavu na prostor velikog požara.

Godina V.

tablica 1-4
telefon
/

1.5.Služba prve pomoći
Kod velikih požara (događaju se povrede ili nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku
pomoć (liječnik, medicinski tehničar i vozač sanitetskog vozila).
hitna pomoć
Zavod za hitnu medicinu Šibensko- kninske županije

tablica 1-5
telefon
194
022-244-818
022-244-420

2. FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA
Redovno financiranje u 2020. godini Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Bilice vrši se iz usvojenog Proračuna za 2020. na Općinskom vijeću
Općine Bilice.
Financijska sredstva za organizaciju i provođenje motriteljsko- dojavnih mjesta su
osigurana u Proračunu kroz redovno financiranje vatrogasnih aktivnosti.
Ophodnje koje se provode tijekom ljetne sezone sa opremom i djelatnicima DVD-a
Bilice su također financirane iz proračuna .

KLASA : 810-06/20-01/1
URBROJ: 2182/19-20-1
Bilice, 21. travnja 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

9

Broj 3

Bilice, 23. travnja 2020.

Godina V.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), točka
8. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2020. godini („Narodne novine“ broj 3/20) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službenik glasnik
Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18) Općinsko vijeće Općine Bilice, na 23. sjednici, od 21.
travnja 2020. godine, donosi

PLAN motrenja, čuvanja i protupožarnih ophodnji u 2020. godini

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Plan motrenja, čuvanja i protupožarnih ophodnji (u daljnjem tekstu: Plan), donosi se s
ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora na području
Općine Bilice.
Planom se utvrđuje sljedeće: vrijeme, osobe, materijalna i financijska sredstva za
provedbu mjera, radnji i postupaka u datim okolnostima.
II. MOTRENJE
Članak 2.
U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine. Općina Bilice i Hrvatske šumePodručni ured Šibenik vode brigu o motrenju otvorenog prostora.
Motritelji će vršiti motrenje zadanog područja , te u slučaju pojave požara odmah
izvijestiti Županijski vatrogasni operativni centar u Šibeniku radio vezom na 15 vatrogasnom
kanalu ili Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Služba županijskog centra (tel.112).

-

Članak 3.
Postaje za motrenje na području Općine Bilice je:
Brdo Debeljak, 344 m/nm,
Vidokrug motrenja im je: cijelo područje Općine Bilice.

III. PROTUPOŽARNE OPHODNJE
Članak 4.
Protupožarne ophodnje u danima velike opasnosti od požara otvorenog prostora na
području Općine Bilice se vrše u smislu auto i pješačkih ophodnji po nalogu nadležnih
vatrogasnih zapovjednika.
Članak 5.
Protupožarne ophodnje na području Općine Bilice zbog bržeg djelovanja, vršiti će
Dobrovoljno vatrogasno društvo Bilice:
-

Cijelo područje Općine Bilice
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IV. OPREMANJE I FINANCIRANJE
Članak 6.
U razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna, motrenje i protupožarne ophodnje će se provoditi
u organizaciji Hrvatskih šuma d.o.o. Split- Šibenik i DVD-a , a koji će o istim aktivnostima
sklopiti posebne Ugovore.
V. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Bilice“.
KLASA : 810-06/20-01/2
URBROJ: 2182/19-20-1
Bilice, 21. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

11

Broj 3

Bilice, 23. travnja 2020.

Godina V.

Na temelju članka 4., 13. i 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“,
br.92/10), točke 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini („Narodne novine“ broj 3/20) i članka 28.
Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13 i
„Službenik glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18) Općinsko vijeće Općine Bilice, na 23.
sjednici, od 21. travnja 2020. godine, donosi
PLAN operativne provedbe aktivnosti zaštite od požara za Općinu Bilice u 2020. godini

1. ORGANIZACIJA RADA VATROGASNIH POSTROJBI
U cilju sprečavanja nastanka i širenja požara otvorenog prostora na području Općine
Bilice utvrđuju se sljedeće mjere:


Svakodnevno dežurstvo u vatrogasnoj postrojbi DVD-a sukladno Programu aktivnosti
Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara uvodi se u
vremenu 8,00 – 20,00 sati u terminu 01.06. – 30.09.2020. godine



Svakodnevno prijavljivanje/ odjavljivanje dežurstva vrši se putem radio veze prema
županijskom operativnom centru (ŽVOC) .
Prijava sadrži broj djelatnika koji su u dežurstvu te ispravnost raspoložive opreme i
tehnike.



DVD mora osigurati u vatrogasnom domu najmanje jednog djelatnika koji će obavljati
operativno komunikacijske poslove vatrogasne postrojbe.
Navedeni djelatnik mora voditi evidenciju članova i opreme koja je upućena na
intervenciju.
Evidencija se vodi u dnevniku rada i trajno se čuva.



Popise djelatnika interventnih grupa utvrditi do 15.05.2020. godine radi organiziranja
dodatne edukacije i uvježbavanja grupa, te upoznavanje i razrada detalja funkcioniranja
sustava za ljetnu sezonu.

2. VATROGASNE INTERVENCIJE
Vatrogasna postrojba na dojavu o događaju dužna je u što kraćem roku izići na intervenciju
sa optimalno raspoloživim snagama. U slučaju događaja većeg stupnja, a na traženje Ž VOC-a
dužni su izaći sa svom raspoloživom snagom i tehnikom.
Kad vatrogasna postrojba DVD-a zaprimi direktnu dojavu dužna je odmah izvijestit Ž
VOC o izlasku na intervenciju. ŽVOC je zadužen za praćenje, prikupljanje i prosljeđivanje
informacija i koordinaciju zapovijedanja na intervencijama.
Ž VOC vrši postupak podizanja vatrogasnih postrojbi prema Planovima intervencija
gradova, općina i županije.
Sve intervencije obavezno je uredno voditi u informacijskom sustavu UVI.
12
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3. ISPOMOĆ NA INTERVENCIJAMA U DRUGIM ŽUPANIJAMA
Na osnovu Zakona o vatrogastvu članak 36. na raspolaganje Glavnom vatrogasnom
zapovjedniku stavljamo za nastali događaj širih razmjera slijedeće snage i tehniku:
- DVD “BILICE”
Auto-cisterna

1 + 3 vatrogasaca

4) MOTRENJE, ČUVANJE I AUTOOPHODNJE
U dane vrlo velike i velike opasnosti od nastajanja požara zadužuju se zapovjednici
vatrogasnih postrojbi da organiziraj ophodnju i nadzor štićenog prostora. Planiranje ophodnje i
nadzora štićenog prostora planira se i provodi temeljem Procjene i Plana JLS. Ophodnja
štićenog prostora obavezno se prijavljuje Ž VOC.
Za područje Općine Bilice organizirano je motrenje s motriteljskih mjesta:
a) Brdo Trtar (Debeljak)
S ovog mjesta se motrenjem obuhvaća cjelokupno područje Općine Bilice.
Čuvanje i autoophodnje na posebno ugroženim lokacijama u dane velike opasnosti od
nastanka i širenja požara otvorenog prostora provoditi će sukladno prosudbi nadležnog
vatrogasnog zapovjednika.
KLASA : 810-06/20-01/3
URBROJ: 2182/19-209-1
Bilice, 21. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br.92/10), točke 6.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2020. godini („Narodne novine“ broj 3/20) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službenik glasnik
Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18) Općinsko vijeće Općine Bilice, na 23. sjednici, od 21.
travnja 2020. godine, donosi
P L A N operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Bilice

I.
Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme,
financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od
nastanka i širenja požara na području Općine Bilice u 2020. godini.
II.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Bilice (u
nastavku teksta: Plan) temelji se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini u dijelu koji se odnosi na područje
Općine Bilice kao jedinice lokalne samouprave.
Ovim se Planom vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz
Procjene i Plana ugroženosti od požara Općine Bilice temeljem iskustava stečenih od njihovog
donošenja do donošenja ovog Plana.
III.
Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10) Općina Bilice donijela je sljedeće
(važnije ) akte:
1. Općina Bilice ima izrađen Procjenu ugroženosti od požara.
2. Općina Bilice ima izrađen Plan zaštite od požara
3. Svake godine donosi se a n a l i z a s t a n j a s u s t a v a c i v i l n e z a š t i t e
i
s p a š a v a n j a n a području Općine Bilice.
IV.

Na području Općine Bilice djeluje DVD „Bilice“.
DVD „Bilice“ sudjeluje u gašenju požara otvorenog prostora, protupožarnim
osiguranjima, motriteljsko- dojavnoj službi te u ostalim poslovima s ostalim vatrogasnim
postrojbama.
DVD „Bilice“ je opremljeni u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničke
opremljenosti dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u RH. Prema potrebama će sudjelovati na
intervencijama zajedno sa ostalim vatrogasnim postrojbama.
U gašenju velikih požara, kao zapovjedno mjesto kod zapovijedanja i koordinacije pri
gašenju velikih požara na području Općine Bilice, određene su prostorije Općine Bilice.
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V.
Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima
potrebno je izvršiti kontrolu prohodnosti a što će izvršiti DVD i po potrebi će se putem javnih
radova izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima.
O provedenoj kontroli DVD-i će dati izvješće općinskom načelniku.
VI.
Putem komunalnog redarstva Općine Bilice utvrditi tzv. divlja odlagališta otpada, i
povremenom kontrolom ustanovljavati novonastala divlja odlagališta otpada, i sukladno
financijskim mogućnostima Općine Bilice ista sanirati.
O stanju, tj. izvješće o tzv. divljim odlagalištima otpada podnosi se općinskom
načelniku.
VII.
Po potrebi prilagođavati motriteljsko-dojavnu i ophodarsku službu sukladno
potrebama i mogućnostima Općine Bilice i obvezama.
VIII.
Za ljetnu požarnu sezonu 2020. godine dodatno će se angažirati 8 vatrogasaca u DVD
„Bilice“, u smjenama po 4 u dežurstvu.
IX.
Općina Bilice je osigurala u Proračunu Općine Bilice za 2020. godinu određena
sredstva za financiranje rada JVP i DVD-a, u iznosu od 145.000,00 kn.
X.
Zadužuje se zapovjednik DVD „Bilice“ da utvrdi stanje vozila, opreme i tehnike te
izradi prijedlog popravaka/sanacije vatrogasne opreme s detaljnim obrazloženjem te isti
dostavi Općini Bilice, DUZIS PU Šibenika i županijskom vatrogasnom zapovjedniku, radi
uvida u stanje vatrogasne opreme i uvida u potrebu nabavke druge najnužnije vatrogasne
opreme.
XI.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe ovog Plana za Općinu Bilice je načelnik
Stožera civilne zaštite Općine Bilice.

XII.
Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.
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KLASA:810-01/20-1/2
URBROJ:2182/19-20-1
Bilice, 21. travnja 2020.
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, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 23. sjednici, od 21. travnja 2020. 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 2020. 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 2020. godini, izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo Županije
Šibensko-kninske, 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 : 543-01/20-01/1
URBROJ: 2182/19-20-2
Bilice, 21. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne
novine“, broj 82/15 i 118/18) i članka 37. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18),
Općinski načelnik Općine Bilice, dana 22. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite

Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se Plan djelovanja civilne zaštite za područje Općine Bilice,
koji je izradila Općine Bilice u suradnji sa konzultantima, tvrtkom „DLS“, d.o.o., Spinčićeva
2., 51 000 Rijeka.
Članak 2.
Plan djelovanja civilne zaštite iz članka 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini
njezin sastavni dio. Jedan izvornik Procjene rizika čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bilice, u tekstualnom i digitalnom obliku.
Članak 3.
Ova Odluku stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Bilice“ .

KLASA: 210-01/20-01/3
URBROJ: 2182/19-20-2
Bilice, 22. travnja 2020.

NAČELNIK
Josip Ćaleta Car
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