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Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) 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 24. sjednici, od 10. lipnja 2020. godine, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE BILICE ZA 2019. GODINU

Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po računu prihoda i izdataka za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine sadrži:
PLAN

OSTVARENO

INDEKS

PRIHODI poslovanja

9.456.606,56

7.441.511,04

83,88%

RASHODI poslovanja

8.661.945,53

8.706.374,95

98,13 %

794.661,03

784.287,01

MANJAK prihoda – preneseni
VIŠAK prihoda

0,00

RAZLIKA – MANJAK prihoda tekuće godine:

.
2.049.150,92

Ostvareni manjak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Bilice za 2019.
godinu iznosi 2.049.150,92 kn, a pokrit će se iz Proračuna Općine Bilice za 2020. godinu.
Preneseni manjak iz 2018. godine od 794.661,03 kuna je umanjen za ispravke iz prethodnih
godina zbog duplog knjiženja u vrijednosti od 10.374,02 kn, te sada iznosi 784.287,01 kuna.

Članak 2.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka Proračuna Općine Bilice za 2019.
godinu i Glavni financijski izvještaj sastavni su dio ovog Godišnjeg obračuna Proračuna.

KLASA: 400-05/20-01/2
URBROJ: 2182/19-20-1
Bilice, 01. lipnja 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(„Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) 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 24. sjednici, od
10. lipnja 2020. godine, donosi
ODLUKA o raspodjeli rezultata
za 2019. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2019. godinu, u daljnjem tekstu, Odluka,
iskazuje se razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, kao i odredba o pokriću
manjka prihoda poslovanja.
Članak 2.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922- Višak/manjak prihoda na dan
31. prosinca 2019. godine iznosi:
9222-10 Manjak prihoda poslovanja
316.677,95 kn
9222-2 Manjak od nefinancijske imovine
1.732.472,97 kn
Članak 3.
Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 316.677,95 kune te manjak prihoda od
nefinancijske imovine u iznosu od 1.732.472,97 kune će se pokriti iz tekućih prihoda u 2020.
godini.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.
KLASA: 400-01/20-01/1
URBROJ: 2182/19-20-1
Bilice, 10. lipnja 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj
68/18, 110/18 i 32/20) 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 24. sjednici, od 10. lipnja 2020. godine, donosi
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2019. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice za 2019. 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 : 363-03/19-01/1
URBROJ: 2182/19-20-4
Bilice, 10. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj
68/18, 110/18 i 32/20) 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 24. sjednici, od 10. lipnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2019. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice za 2019. 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 : 363-03/20-01/3
URBROJ: 2182/19-20-2
Bilice, 10. lipnja 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 24. sjednici, od 10. lipnja 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, 11/14 i 3/20), u daljnjem tekstu Odluka, mijenja se naziv Odluke i glasi:
«Odluka o sufinanciranju dijela ekonomske cijene usluge u dječjim vrtićima».
Članak 2.
U članku 2. stavak 1. brojka „950,00“ mijenja se i glasi „,475,00“
Članak 3.
Ova Odluka se odnosi na mjesec svibanj.
Ova Odluka se neće primjenjivati na djecu koja su u mjesecu svibnju redovito
pohađala dječje vrtiće.
Članak3.
Ova Odluka primjenjuje se za mjesec svibanj 2020. godine, a objaviti će se u
„Službenom glasniku Općine Bilice“.
KLASA : 402-03/04-01/1
URBROJ: 2182/19-20-61
Bilice, 10. lipnja 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. i članka 53. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01/, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 43. stavak 1. i 2. 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 24. sjednici, od
10. lipnja 2020. godine, donosi
O D L U K U o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice
( u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se osnivanje, naziv, djelokrug i ustrojstvo Jedinstvenog
upravnog odjela kao upravnog tijela Općine Bilice, način upravljanja, način planiranja
poslova, službenici i namještenici i druga pitanja od značaja za rad općinske uprave.
Članak 2.
Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod.
Članak 3.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine i iz
drugih prihoda u skladu sa zakonom.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Bilice na adresi Bosuć
3., 22 220 Bilice.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja
sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Šibensko-kninska županija, Općina
Bilice, Jedinstveni upravni odjel te sjedište.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat, okruglog oblika, promjera 25 mm, s grbom
Republike Hrvatske u sredini i tekstom koji glasi: „Republika Hrvatska, Šibensko-kninska
županija, Općina Bilice, Jedinstveni upravni odjel, Bilice“ i rednim brojem pečata.
Zaglavlje akata Jedinstvenog upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske,
REPUBLIKA HRVATSKA, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA BILICE,
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, te mjesto i datum
izrade akta.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel nema ustrojstvenih jedinica već radna mjesta za određena
područja ili više područja iz njegovog djelokruga.
Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta,
stručni nazivi i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od
značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice.
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Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općinski načelnik će
donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, na prijedlog pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela.
III. DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog
djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i
to naročito:
- poslove vezane za gospodarski razvoj i poticanje gospodarskog razvoja od interesa za
Općinu,
- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja
komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba
komunalnog reda, gradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, groblja, deponija i komunalnih poduzeća u svojem vlasništvu,
- poslovi iz vodnog gospodarstva u skladu sa Zakonom o vodama i drugim propisima i aktima
Općine,
- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša,
- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti predškolske dobi, socijalne skrbi i udruga građana,
- poslove vezane za uređenje prometa na području Općine,
- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i godišnjeg
obračuna proračuna Općine, razrez i naplata prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici
lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih
evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine Općine, provođenje postupka
javne nabave u skladu sa Zakonom, prijavljivanje projekata Općine na fondove i natječaje
koji će doprinijeti razvoju jedinice lokalne samouprave, razvoju turizma i gospodarstva,
- pravni, stručni i administrativni poslovi u vezi provedbe izbora i konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća iz nadležnosti Općine te poslovi u vezi pripreme i organiziranja sjednica
općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i informiranje javnosti o njegovom radu,
objavljivanje akata, suradnja s Načelnikom i Općinskim vijećem, te njihovim radnim tijelima
u obavljanju njihovih poslova, provođenje Zakona vezanih za rad jedinica lokalne
samouprave,
- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz
oblasti radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela
(održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme), poslovi arhiviranja i otpreme
pošte,
- organizira protokolarne aktivnosti, kolegije Načelnika i druge sastanke za potrebe
Načelnika, njegovog zamjenika i predsjednika Općinskog vijeća, obavlja organizacijske i
stručno-administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću, organizira konferencije za
novinare, izrađuje i šalje priopćenja vezana uz aktivnosti općinske uprave, izvršne i
predstavničke vlasti, obavlja poslove informiranja građana putem medija i općinskog web
portala, koordinira organizaciju obilježavanja Dana Općine i drugih općinskih manifestacija,
organizira obilježavanja nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti Općine, obavlja
poslove kulturnog i umjetničkog promicanja Općine,
- drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i Odjela u skladu s zakonom, drugim
propisima i aktima Općine.
Članak 7.
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Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na
način propisan Zakonom.
U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao,
općinski načelnik može iz redova službenika Jedinstvenog upravnog odjela koji ispunjavaju
uvjete za raspored na odnosno radno mjesto istog Rješenjem ovlastiti za obavljanje poslova
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice, a ukoliko isti ne postoji tada raspisati
oglas.
Članak 8.
Pročelnik organizira i koordinira rad u upravnom odjelu, brine se o zakonitom i
pravovremenom obavljanju poslova i poduzima mjere za osiguranje efikasnog poslovanja
upravnog odjela, raspoređuje zadatke i poslove i daje službenicima i namještenicima upute za
rad, predlaže i donosi akte za koje je ovlašten zakonom, propisima i aktima Općine, obavlja
nadzor nad radom službenika i namještenika, odlučuje o pravima, obvezama i
odgovornostima službenika i namještenika, obavlja ocjenjivanje službenika i namještenika,
izvršava i druge zadaće i ovlasti utvrđene zakonom, propisima i aktima Općine.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovorna je Načelniku za zakonit, pravilan i
pravodoban vlastiti rad i rad Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 9.
Poslove i zadaće iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, ovisno o vrsti,
složenosti, stručnoj spremi, odnosno stupnju obrazovanja i drugim uvjetima, obavljaju
službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta sukladno Pravilniku.
Službenici su osobe koje obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske,
materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove.
Namještenici su osobe koje obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je
obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga
Jedinstvenog upravnog odjela.
O prijemu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama
službenika i namještenika kao i o prestanku službe odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela, rješenjem, u skladu sa zakonom, propisima i aktima Općine.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/03).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine
Bilice“.
KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2182/19-20-1
Bilice, 10. lipnja 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
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Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,
118/18 i 31/20), članka 6. Pravilnika o sustavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16
i 47/16) i članka 37. 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.) Načelnik Općine
Bilice, dana 12. lipnja 2020. godine, donosi;

O D L U K U o izmjeni
Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Bilice

Članak 1.
U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Bilice („Službeni glasnik Općine
Bilice“, broj 4/17), u daljnjem tekstu Odluka, u članku 4. umjesto članice Stožera civilne zaštite
Općine Bilice „Danijela Erceg“, kao članica Stožera imenuje se „Ivona Slavica“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Općine Bilice».

KLASA:810-06/17-01/1
URBORJ:2182/19-20-10
Bilice, 12. lipnja 2020.
NAČELNIK
Josip Ćaleta Car
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