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Na temelju članka 35. stavak 1. točka 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-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 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 
29. sjednici, od 19. veljače 2021. 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, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18) u članku 19. iza stavka 4. 
dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno 
ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 
vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se 
mogu održavati elektroničkim putem.“ 

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. 
 

Članak 2. 
U članku 21. stavku 1. brojka „11“ zamjenjuje se brojkom „9“. 
U stavku 2. brojka „11“ zamjenjuje se brojkom „9“. 
 

Članak 3. 
 U članak 27. stavku 2. riječi „u skladu s odlukom Općinskog vijeća“ brišu se, dodaje 
se zarez i riječi “ a određuje se u neto iznosu po članu Općinskog vijeća tako da ukupna 
godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna.“ 
 Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 „Naknada za predsjednika Općinskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za 
najviše 50%, a za potpredsjednika u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade 
utvrđene stavkom 2. ovoga članka.“ 
 

Članak 4. 
U članku 35. stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati 

profesionalno, a pisanu obavijest o tome na koji će način obnašati dužnost dužan je dostaviti 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilice u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost.“ 

U članku 35. stavak 4. mijenja se i glasi: 
„Za Općinskog načelnika koji ne postupi na način propisan stavkom 3. ovoga članka 

smatra se da dužnost obavlja volonterski.“ 
Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase: 
„Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, 

dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Bilice. 

Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina 
obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca 
nakon dostave te obavijesti.“ 
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Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7. mijenja se i glasi: 
„Kada općinski načelnik dužnost obavljaju volonterski ne može promijeniti način 

obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 
 

Članak 5.  
 U članku 36. riječi: „i zamjenik biraju“ zamjenjuje se riječju: „bira“. 
 

Članak 6. 
  Članak 40. mijenja se i glasi: 
 „Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je 
općinski načelnik, onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti, općinskog načelnika, zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će 
imenovati općinski načelnik, na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća 
općinski načelnik, može promijeniti tijekom mandata. 

Zamjenik općinskog načelnika, član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je 
privremeni zamjenik općinskog načelnika, koji zamjenjuje općinskog načelnika, za vrijeme 
trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik, 
kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se 
osiguralo nesmetano funkcioniranje općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika, ostvaruje prava 
općinskog načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog 
načelnika, u toj jedinici raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, obnašat će povjerenik Vlade 
Republike Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika, prestaje danom 
nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika, po prestanku razloga zbog kojih je 
općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. 
ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog 
vijeća odmah po nastanku tih okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 
dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
općinskog načelnika.“ 

 
Članak 7. 

 Članak 41. mijenja se i glasi: 
 „Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim 
posebnim zakonom. 
 Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela će u roku 8 dana obavijestiti Vladu Republike 
Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
načelnika.“ 
 

Članak 8. 
 Iza članka 41. dodaje se članak 41.a koji glasi: 
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„Članak 41. a 
 Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku raspisat će se 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 
općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
 Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, raspisat će se 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 
općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Bilice dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“ 
 

Članak 9. 
 Članak 42. mijenja se i glasi: 
 „Načelnik se može opozvati u postupku propisanom člankom 71. ovog Statuta.“ 
 

Članak 10. 
 Iza članka 64. dodaje se članak 64.a koji glasi: 

 
Članak 64.a 

 „Općina Bilice dužna je javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava 
na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. 

Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona 
kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata 
ministarstva nadležnog za financije.“ 

 
Članak 11. 

 U članku 65. b stavku 2. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se 
riječi: „te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća.“ 

 
Članak 12. 

Iza članka 65.b dodaju se članci 65.c, 65.d, 65.e i 65.f koji glase: 
 

„Članak 65.c 
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj 

je općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja 
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika 
općinskog načelnika iz članka 40. ovoga Statuta. 

 
Članak 65.d 

 Kada je u Općini Bilice konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih 
prijevremenih izbora, do donošenja proračuna jedinice financiranje se obavlja izvršavanjem 
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka 
koju donosi općinski načelnik. 

 
 
 

Članak 65.e 
 Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave 
donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o 
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obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja 
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta 
ukine proračun Općine Bilice, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana 
od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do 
donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski 
načelnik. 

 
Članak 65.f 

 Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članaka 65.c, 65.d, 65.e i 
65.f ovoga Statuta primjenjuje se odredba članka 65.b stavka 6. ovoga Statuta.“ 
 

Članak 13. 
Iza članka 67. dodaju se članci 67.a i 67.b koji glase: 

 
„Članak 67.a 

 Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje 
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom Općine. 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako 
ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini Bilice te dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem. 
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se 

općim aktom Općine. 
 

Članak 67.b 
Tijela Općine Bilice dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje 

predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos 
zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili 
izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe općinski načelnik, odnosno pročelnik jedinstvenog 
upravnog odjela dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od 
dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu 
osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za 
pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe. 

Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim 
putem.“ 
 

Članak 14. 
 U članak 68. iza riječi: „referenduma“, dodaju se riječi: „i zbora građana“.  
 

Članak 15. 
 U članku 69. mijenja se stavak 2. i glasi: 

“ Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 
kojim se uređuje provedba referenduma.“ 

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
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„Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se 
odredbe članaka 85. do 86. ovoga Statuta.“ 
 

Članak 16.  
 Članak 70. mijenja se i glasi: 

„Na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta raspisivanje referenduma može 
predložiti najmanje jedna trećina članova općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog 
broja birača u općini, a u Općini i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine. 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova općinskog 
vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, te ako je 
raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, na području općine,  
općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, predsjednik 
općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 
Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 
60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača u Općini i je li referendumsko pitanje sukladno 
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti općinskom vijeću. Ako tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 
ispravan, općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. 
Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije 
dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom 
Republike Hrvatske. 
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 
 

Članak 17. 
 Dodaje se novi članak 70. a koji glasi: 

 
„Članak 70. a 

 Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 
prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine, te raspravljanja o potrebama i interesima 
građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa ovim Statutom. 
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, koji 

čini zasebnu cjelinu. 
Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja 

i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za općinu. 
Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana 

sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja 
na području općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, 
koji čini zasebnu cjelinu. 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom 
glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za 
općinsko vijeće i općinskog načelnika. 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom u skladu 
sa zakonom i statutom.“ 
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Članak 18. 
 Članak 71. mijenja se i glasi: 
 „Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma. 
 Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

– 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine, 
– 2/3 članova općinskog vijeća. 
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača Općine, općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog 
načelnika zajedno s njima u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje 
raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača u jedinici. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova općinskog vijeća, 
odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika općinsko vijeće donosi 
dvotrećinskom većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. 
 Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 
6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u 
kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.“ 
 

Članak 19. 
 Dodaje se novi članak 71. a koji glasi: 

 
„Članak 71. a 

Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv 
izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog 
broja birača upisanih u popis birača u Općini. 

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga 
Statuta i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.“ 
 

Članak 20. 
 U članku 75. riječi: „središnje tijelo državne uprave nadležno za Općinu“ zamjenjuju 
se riječima: “nadležno tijelo državne uprave.“ 
 

Članak 21. 
 U članku 85.a stavku 1. riječi: “ uredi državne uprave u županijama i“ brišu se. 
 

Članak 22. 
Iza članka 85. b dodaje se novi članak 85.c, koji glasi: 

 
„Članak 85. c 

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi općinsko 
vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu. 
Predsjednik općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt 
(u daljnjem tekstu: opći akt) nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt 
zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan 
statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta. 

Predsjednik općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode 
dostaviti općinskom načelniku.“ 
 

Članak 23. 
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 Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilice stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“, osim članaka 2., 3., 4., 5., 
6., 8., 9., 12., 18., 19. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju 
prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, te općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 
 
KLASA  : 012-03/09-01/1 
URBROJ: 2189/19-21-5 
Bilice, 19. veljače 2021.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE BILICE 

 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                  PREDSJEDNIK 
                                                                                                                         Neven Mikulandra                                      
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Na temelju članka 33. 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-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 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 29. 
sjednici, od 19. veljače 2021. godine, donosi 

 
POSLOVNIČKU ODLUKU o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine  Bilice 
 
 

Članak 1. 
 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj  10/09 i 5/13), članak 13. mijenja se i glasi: 

„Mandat člana općinskog vijeća 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 člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave izabranog 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. 
 U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje 
zamjenik vijećnika. 
 Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke, zamjenjuje kandidat s 
dotične liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka. 
 Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a kad 
sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor 
političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.  
 Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru 
obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog tijela. 
 Vijećnika  izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći 
neizabrani kandidat s liste.“ 
 

Članak 2. 
 Članak 23. mijenja se i glasi:  

„Vijećnici imaju pravo na naknadu, a određuje se u neto iznosu po članu Općinskog 
vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi više 
od 6.000,00 kuna.“ 
 „Naknada za predsjednika Općinskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za 
najviše 50%, a za potpredsjednika u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade 
utvrđene stavkom 1. ovoga članka.“ 
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Članak 3. 
U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja Statut, Poslovnik, Proračun i druge opće akte 

( u daljnjem tekstu: opći akt) nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt 
zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan 
Statutom i poslovnikom, u roku od 15. dana od dana donošenja općeg akta.“ 

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode 

dostaviti općinskom načelniku.“ 
 

Članak 4. 
 U članku 42. stavku 1. riječi: “i zamjenik načelnika“, brišu se.   
 U tekstu svečane prisege riječi: „(zamjenika Općinskog načelnika)“, brišu se. 
 

Članak 5. 
 U članku 43. stavku 1. riječi: “i zamjenik“, brišu se.   
 

Članak 6. 
 U članku 45.a. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 „Ako načelnik ne predloži proračun ili povuče prijedlog proračuna prije glasovanja o 
proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo 
donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti načelnika.“ 
 

Članak 7. 
 Članak 66. mijenja se i glasi: 
 „Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog 
vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom 
nije drugačije određeno. 
 Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi sljedeće akte: 

- Statut Općine, 
- Poslovnik Općinskog vijeća, 
- proračun, 
- godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća 
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

utvrđenih Statutom Općine Bilice. 
  Dvotrećinskom većinom svih članova Općinskog vijeća Općinsko vijeće donosi odluku 
o raspisivanju referenduma za opoziv načelnika, ako je raspisivanje referenduma predložilo 2/3 
vijećnika Općinskog vijeća. 

 
Članak 8. 

Iza članka 73. dodaje se članak 73.a koji glasi: 
 

Članak 73. a 
 U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno 
ugrožava pravni poredak, život, zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, 
za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća mogu se održavati 
elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine. 
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Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog 
članka održava izjašnjavanjem elektroničkom poštom, predsjednik u pozivu za sjednicu 
određuje dan i vrijeme održavanja sjednice, dan i vrijeme  u kojem se dostavljaju amandmani i 
u kojem se ovlašteni predlagatelj izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u kojem se glasuje po 
predloženim točkama dnevnog reda.  
  Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja predsjedniku i službeniku 
Jedinstvenog upravnog odjela koji sastavlja zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća i ostalim 
vijećnicima (odgovori svima/Reply All). Glasovanje se može provesti i putem programskog 
rješenja (aplikacije). 

Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u stavku 2. ovog članka primjenjuju 
se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu materijala, predlaganju 
točaka dnevnog reda, dostavu amandmana i glasovanju. 

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog vijeća održava putem video 
konferencije, na sjednicu sazvanu i održanu putem video konferencije primjenjuju se odredbe 
ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganju točaka 
dnevnog reda, postavljanju vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici 
i glasovanju. 

 
Članak 9. 

 Ova Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Bilice stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Bilice“, osim članaka 2., 4., i 5. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 
raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, te općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 
 
KLASA  : 012-04/09-01/1  
URBROJ: 2189/19-21-3 
Bilice, 19. veljače 2021.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE BILICE 

 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                  PREDSJEDNIK 
                                                                                                                         Neven Mikulandra                                      
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Na temelju članka 14. stavak 7. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18) 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 29. sjednici, od 19. 
veljače 2021. godine, donosi 

 
 

ODLUKU o davanju prethodne suglasnosti za ulazak Općine Bilice u sustav urbanog 
područja Grada Šibenika 

 
 

Članak 1. 
Daje se prethodna suglasnost Općine Bilice za ulazak u sustav urbanog područja 

Grada Šibenika. 
 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu prvog dana objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“. 

 
 
 
KLASA  :302-01/21-01/1  
URBROJ: 2189/19-21-1 
Bilice, 19. veljače 2021.  
 

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 29. sjednici, od 19. veljače 2021. 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 
2020. 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  : 351-02/21-01/1 
URBROJ: 2182/19-21-3 
Bilice, 19. veljače 2021. 
 
 
 
 
 

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 29. sjednici, od 19. veljače 2021. godine, donosi 

 

PLAN AKTIVNOSTI SVIH SUBJEKATA NA ZAŠTITI OD POŽARA I FINANCIRANJE U 
2021. 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 
HEP  Elektra Šibenik telefon 

dispečerska služba   022-341-600   
022-336-556 
091-1112-727 

1.2.Uključivanje komunalnih poduzeća 

Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi osiguranja povećanog protoka vode 
uključuje u akciju gašenja požara dežurnu službu Vodovoda. 

tablica 1-2 
Vodovod i odvodnja Šibenik telefon 

dežurni dispečer 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. 

tablica 1-3 
Poduzeća i obrti koji osiguravaju 
vozila i mehanizaciju 

vozila i mehanizacija telefon 

Ceste Šibenik 
 
Bimss 
 
G.O.Mikulandra 
 
Čigra d.o.o. 

kamioni, utovarivači, rovokopači i 
dr. 

 utovarivači, kiper i dr. 
 
utovarivač, kamion 
 
kamioni, utovarivači, rovokopači 

022-212-253 
 
098/266-237 
 
098/740-772 
 
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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tablica 1-4 
opskrba hranom i vodom  telefon 

Sukladno odluci Stožera civilne zaštite će se definirati firma za 
isporuku i dostavu na prostor velikog požara. 

 
/ 

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). 

tablica 1-5 
hitna pomoć telefon 

Zavod za hitnu medicinu Šibensko- kninske županije 194 
 022-244-818 
022-244-420   

 

 
2. FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA 

 

            Redovno financiranje u 2021. godini Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Bilice vrši se iz usvojenog Proračuna za 2021. 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  : 810-06/21-01/1 
URBROJ: 2182/19-21-1 
Bilice, 19. veljače 2021.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BILICE 

 
                                                                                                                 PREDSJEDNIK 

                                                                                                                         Neven Mikulandra 
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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 2021. godini („Narodne novine“ broj 4/21) 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 29. sjednici, od 19. 
veljače 2021. godine, donosi 

 
 
 

PLAN motrenja, čuvanja i protupožarnih ophodnji u 2021. 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 2021. godine. Općina Bilice i Hrvatske šume-
Područni 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  : 810-06/21-01/2 
URBROJ: 2182/19-21-1 
Bilice, 19. veljače 2021.  
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BILICE 

 
                                                                                                                 PREDSJEDNIK 

                                                                                                                         Neven Mikulandra 
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Na temelju članka 4., 13. i 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 
92/10),  točke 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“ broj 4/21) 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 29. 
sjednici, od 19. veljače 2021. godine, donosi 

 
PLAN operativne provedbe aktivnosti zaštite od požara za Općinu Bilice u 2021. 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. – 30.09.2021. 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 15.05.2021. 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. 
                                  
 
3. ISPOMOĆ NA INTERVENCIJAMA U DRUGIM ŽUPANIJAMA 
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      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  : 810-06/21-01/3 
URBROJ: 2182/19-21-1 
Bilice, 19. veljače 2021.  
 
 

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 2021. godini („Narodne novine“ broj 4/21) 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 29. sjednici, od 19. 
veljače 2021. godine, donosi 

 
P L A N operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. 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 2021. godini. 

 

II. 

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. 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 2021. 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 anal iza  s tan ja  sus tava  c iv i lne  zaš t i te   i  

spašavanja  na   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. 

 
V. 
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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 2021. 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 2021. godinu određena 
sredstva za financiranje rada JVP i DVD-a,  u iznosu od 140.000,00 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. 
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XII. 

Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“. 
 
KLASA:810-01/21-1/1 
URBROJ:2182/19-21-1 
Bilice, 19. veljače 2021.  
 

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 29. sjednici, od 19. veljače 2021. 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 2021. 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 2021. 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  : 500-01/21-01/1 
URBROJ: 2182/19-21-2 
Bilice, 19. veljače 2021. 
 
 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BILICE 

 
 
 
                        PREDSJEDNIK 
                                                                                                                         Neven Mikulandra 
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Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 
37. Statuta Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13 i 
8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18)) načelnik Općine Bilice dana 19. 
veljače 2021. godine donosi 

 

 

ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA 
 
 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Službenik za zaštitu podataka u Općini Bilice kao 
Voditelju obrade podataka te se utvrđuju njegove obveze i odgovornosti. 

 

Članak 2. 
 

Službenikom za zaštitu podataka imenuje se Krešimir Ćaleta-Car, dipl.oec, pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice. 

 

Članak 3. 

Imenovani Službenik za zaštitu podataka se na primjeren način i pravodobno uključuje 
u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka u Općini Bilice. Općina Bilice (voditelj 
obrade) podupire službenika za zaštitu podataka u izvršavanju zadaća i pružaju mu potrebna 
sredstva za izvršavanje tih zadaća i ostvarivanje pristupa osobnim podacima i postupcima 
obrade te za održavanje njegova stručnog znanja. 

 

Članak 4. 
 

Općina Bilice (voditelj obrade) ne smije ga razriješiti dužnosti ili kazniti zbog 
izvršavanja njegovih zadaća. Službenik za zaštitu podataka izravno odgovara najvišoj 
rukovodećoj razini Općine Bilice (voditelj obrade). 

 

Članak 5. 
 

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem 
svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom Republike Hrvatske. Službenik za zaštitu 
podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade 
osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa. 
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Članak 6. 
 

Službenik za zaštitu podataka obavlja u skladu s čl. 39. Opće uredbe najmanje sljedeće 
zadaće: 

- informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji 
obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili 
države članice o zaštiti podataka; 

-  praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti 
podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih 
podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje 
osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije; 

- pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka 
i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe; 

- suradnja s nadzornim tijelom; 
- djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što 

uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o 
svim drugim pitanjima. 

 

Članak 7. 
 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i 
podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka 
obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 

 

Članak 8. 
 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih 
podataka: Adresa : Općina Bilice, Bosuć 3, 22 000 
Bilice 

Telefon : 
022/310-599 

 Fax : 
022/310-528 

Mobitel : 091/3377002 

E-mail : k.caleta-car@opcina-bilice.hr 

 

Članak 9. 
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 Ova Odluka je donesena uz suglasnost imenovanog Službenika za zaštitu osobnih 
podataka. 

 

    Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana o dana donošenja, a objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Bilice. 

 

KLASA  : 042-01/09-01/1 
URBROJ: 2189/19-21-2 
Bilice, 19. veljače 2021.  
 

OPĆINA BILICE 
 
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     NAČELNIK 
                                                                                                                         Josip Ćaleta Car                                      
 

 


