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Na temelju članka 109. stavka 1. i 2. Zakona o cestama („Narode novine“, broj 84/11, 
22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) 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, 5/18, 1/21 i 6/21 – pročišćeni tekst), općinsko vijeće općine Bilice, na 6. 
sjednici od 09. ožujka 2022. godine, donosi 
 
 

ODLUKU  
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

 
Članak 1. 

 U Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, 
broj 4/16, „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/16 i 4/18) u Popisu nerazvrstanih cesta na 
području Općine Bilice, koji je sastavni dio Odluke, dopunjuje se redom kako slijedi: 
 „Utvrđuje se da cesta u zaseoku Stubalj (Šparadići) koja se naslanja na asfaltiranu 
cestu oznake čestice zemlje 3891/1, a od dijela nekretnine čestice zemlje 3651/2 K.O Vrulje – 
Bilice, a put oznake čestice zemlje 3651/130 predstavlja nerazvrstanu cestu, javno dobro u 
općoj uporabi u vlasništvu Općine Bilice, a sve prema elaboratu broj 108/2020 izrađen od 
strane Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Tomislava Ljubića, dužine 50 m, nerazvrstana 
cesta oznake ST12 (Put u Šparadića 3651/130 Ankica Šparović).“ 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Bilice.“ 
 
 
KLASA: 340-01/16-01/1 
URBROJ: 2182-19-22-3 
Bilice, 09. ožujka 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BILICE 

 
 

              PREDSJEDNIK 
                                  Neven Mikulandra 
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Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o roditeljima i roditeljskim potporama 
(„Narodne novine“, broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20) i članka 28. 
Statuta Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije 10/09, 5/13 i 8/13 i 
„Službeni glasnik Općine Bilice 3/18, 5/18, 1/21 i 6/21 – pročišćeni tekst), općinsko vijeće 
Općine Bilice na 6. sjednici od 09. ožujka 2022. godine, donosi 
 
 

ODLUKU  
o izmjeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za 

novorođeno dijete i supružnicima za novosklopljene brakove 
 
 

Članak 1. 
 U Odluci o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete  i 
supružnicima za novosklopljene brakove („Službeni glasnik Općine Bilice“ broj 9/21), iza 
članka 5. dodaje se članak 5a koji glasi:  

„Članak 5.a 
„Za trećerođeno i svako daljnje rođeno dijete roditelja podnositelja zahtjeva iznos od 

30.000,00 kn će biti isplaćen u jednakim godišnjim obrocima tijekom 3 kalendarske godine, 
jednom godišnje u mjesecu rođenja djeteta, na osnovi podnesenog zahtjeva roditelja za tu 
kalendarsku godinu. 
 Obroci će biti isplaćeni isključivo nakon podnošenja zahtjeva roditelja (s 
pripadajućom dokumentacijom) za svaku kalendarsku godinu. U slučaju nepodnošenja 
zahtjeva ili promjena u dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu korisnik gubi pravo na naknadu 
za godinu u kojoj je propustio podnijeti zahtjev ili dostavio nepotpunu dokumentaciju.“ 
 

Članak 2.  
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Bilice“. 
  
 
 
KLASA: 550-02/21-01/2 
UR.BROJ: 2182-19-22-2 
Bilice, 09. ožujka 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BILICE 

 
 

              PREDSJEDNIK 
                                  Neven Mikulandra 
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Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnom redu „Službeni glasnik Općine 
Bilice“, broj 4/19) 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, 5/18, 1/21 i 
6/21 – pročišćeni tekst) općinsko vijeće Općine Bilice na 6. sjednici od 09. ožujka 2022. 
godine, donosi 
 

ODLUKU  
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 

 
Članak 1. 

 
 U Odluci o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 4/19) u članku 
4. dodaje se nova točka 3 koja glasi:  

„ (3) Površine javne namjene na području Općine Bilice koriste se u skladu s njihovom 
namjenom.“ 

„Općina Bilice dužna je osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene na 
način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama.“ 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Bilice“. 
 
 
 
KLASA: 363-01/19-01/1 
UR.BROJ: 2182-19-22-3 
Bilice 09. ožujka 2022. 
 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BILICE 

 
 

       
           PREDSJEDNIK 

          Neven Mikulandra 
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Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 28. Statuta općine Bilice („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine 
Bilice“, broj 3/18, 5/18, 1/21 i 6/21 – pročišćeni tekst), općinsko vijeće Općine Bilice, na 
prijedlog općinskog načelnika, na 6. sjednici od 09. ožujka 2022. godine, donosi 
 
 

ODLUKU  
o izmjenama i dopunama Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice 
 

Članak 1. 
 U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 14/10), 
(u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 3. u tablici pod rednim brojem 4. dodaje se novo radno 
mjesto: „4. Viši stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo“: 
 

Redni 
broj 

Naziv radnog mjesta 
Klasifikacijski 

rang 
Koeficijent 

4. 
Viši stručni suradnik za proračun, financije i 
računovodstvo 

6. 1,45 

 
 

Članak 2. 
 U članku 3. Odluke, u tablici dosadašnji redni brojevi 4.,5.,6.,7 i 8. postaju redni 
brojevi 5.,6.,7.,8 i 9. 
 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Bilice“. 
 
 
 
KLASA: 110-02/10-01/1 
UR.BROJ: 2182-19-22-2 
Bilice, 09. ožujka 2022. 
 
 
 

 
 
 

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, 5/18, 1/21 i 
6/21 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Bilice na 6. sjednici od 09. ožujka 2022. 
godine, donosi 

 
 

ODLUKU  
o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt komunikacijske strategije i komunikacijskog 

akcijskog plana „Strategije razvoja urbanog područja Šibenik za razdoblje 2021. – 2027. 
 
 

Članak 1. 
  Daje se pozitivno mišljenje Općine Bilice na nacrt Komunikacijske strategije i 
komunikacijskog akcijskog plana ''Strategije razvoja urbanog područja Šibenik za razdoblje 
2021.-2027.'' 
 

Članak 2. 
Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje 

grad nositelj izrade Strategije (Grad Šibenik) želi postići komunikacijom s javnošću te definira 
ključne komunikacijske poruke, ciljane skupine i komunikacijske kanale.  
 

Članak 3. 
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Službenom glasniku 
Općine Bilice''. 
 
          
KLASA: 302-01/21-01/1 
URBROJ: 2182-19-22-10 
Bilice, 09. ožujka 2022. 
                                      
 
 
 

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, 5/18, 1/21 i 
6/21- pročišćeni tekst), općinsko vijeće Općine Bilice, na 6. sjednici, od 09. ožujka 2022. 
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 2022. 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 2022. 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  : 500-01/22-01/1 
URBROJ: 2182-19-22-2 
Bilice, 09. ožujka 2022. 
 
 

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 2022. godini („Narodne novine" broj 4/21 ) 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 09. ožujka 2022. godine, donosi 

 

PLAN  
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 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 2022. godini. 

II. 
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 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 2022. 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 izrađenu Procjenu ugroženosti od požara. 
  2. Općina Bilice ima izrađen plan zaštite od požara 
  3. Svake godine donosi se analiza stanja sustava civilne zaštite 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" nije opremljeni u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničke opremljenosti 
dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u RH, ali svake godine se postiže napredak u opremanju . 
Prema potrebama će sudjelovati na intervencijama zajedno sa ostalim vatrogasnim 
postrojbama.  U gašenju velikih požara, kao zapovjedno mjesto kod zapovijedanja i 
koordinaciju pri gašenju velikih požara na području Općine Bilice, određene su prostorije 
Općine Bilice. 

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. 
0 provedenoj kontroli DVD-i će dati izvješće općinskom načelniku. 
 

VI. 
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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. 
0 stanju, tj. izvješće a 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 2022, godine dodatno će se angažirati 8 vatrogasaca u DVD 

„Bilice", u smjenama po 4 u dežurstvu. 
Općina Bilice je osigurala u Proračunu Općine Bilice za 2022. godinu određena sredstva za 
financiranje rada DVD-a i sufinanciranje JVP Grada Šibenika u ukupnom iznosu od 180.000,00 
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, MUP  Ravnateljstvo CZ Služba CZ  i Županijskom vatrogasnom zapovjedniku, 
radi uvida u stanje vatrogasne opreme i uvida u potrebu nabavke druge najnužnije vatrogasne 
opreme. 
 

XI. 
Osoba zadužena za koordinaciju provedbu ovog Plana za Općinu Bilice je načelnik 

Stožera civilne zaštite Općine Bilice. 
 

XII. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Bilice". 
 
 
KLASA: 240-03/22-01/2 
URBROJ: 2182-19-22-1 
Bilice, 09. ožujka 2022.           
  
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BILICE 

 
 
 
                            PREDSJEDNIK 
                                                                                                                         Neven Mikulandra 
 
 
 
 
 
 
 

 


