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 Na temelju članka 77. stavak 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 
84/2021) 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, 5/18, 1/21 i 6/21 – 
pročišćeni tekst), načelnik Općine Bilice, daje slijedeće  
 

O Č I T O V A N J E 
na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području 

Općine Bilice 
 

 Načelnik Općine Bilice, nakon provjere prijedloga Cjenika javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bilice, koji 
je predložio davatelj predmetne javne usluge trgovačko društvo „ZELENI 
GRAD ŠIBENIK“ d.o.o. Šibenik, Stjepana Radića 100 (Ur.br. 92/23 od 10. 
siječnja 2023. godine) očituje se da je isti sukladan Zakonu o gospodarenju 
otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na području Općine Bilice „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 
7/2022), te da predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno 
predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni 
komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to 
primjenjivo, kompostira biootpad.  

 Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na 
području Općine Bilice trgovačko društvo „ZELENI GRAD ŠIBENIK“ 
d.o.o. dužno je prije primjene Cjenika predmetne javne usluge ishoditi 
suglasnost na Cjenik temeljem članka 77. stavak 5. Zakona o gospodarenju 
otpadom. 

 Ovo očitovanje na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada na području Općine Bilice objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Bilice“ i na mrežnim stranicama davatelja javne usluge. 

 
 
 
 KLASA: 363-02/23-01/1 
URBROJ: 2182-19-23-2 
Bilice, 16. siječnja 2023. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINA BILICE 

                                                                                                  NAČELNIK 
                                                                                                         Josip Ćaleta Car 
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Na temelju članka 77. stavak 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 
84/2021) 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, 5/18, 1/21 i 6/21 – 
pročišćeni tekst), načelnik Općine Bilice, na zahtjev „ZELENI GRAD ŠIBENIK“ d.o.o. 
Šibenik, Stjepana Radića 100, daje 
 

S U G L A S N O S T  
na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području 

Općine Bilice 
 

 Daje se suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada na području Općine Bilice koji je predložio davatelj predmetne javne 
usluge trgovačko društvo „ZELENI GRAD ŠIBENIK“ d.o.o. (Ur.br. 92/23. od 
10. siječnja 2023. godine). 

 Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području 
Općine Bilice, trgovačko društvo „ZELENI GRAD ŠIBENIK“ d.o.o. Šibenik 
dužno je objaviti ovu Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada na području Općine Bilice na svojoj mrežnoj 
stranici, te Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
dostaviti nadležnom Ministarstvu. 

 Davatelj usluge trgovačko društvo „ZELENI GRAD ŠIBENIK“ d.o.o. Šibenik 
dužno je obavijestiti korisnike javne usluge o Cjeniku prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada na području Općine Bilice.  

 Cjenik iz točke 1. ove suglasnosti počinje se primjenjivati od 01. veljače 2023. 
godine. 

 Ova Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada na području Općine Bilice  objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Bilice“. 

 
 KLASA: 363-02/23-01/1 
URBROJ: 2182-19-23-3 
Bilice, 16. siječnja 2023.     

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BILICE 

 
 

                                                                                                     NAČELNIK 
                                                                                                         Josip Ćaleta Car 
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Na temelju članka 77. stavak 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 

broj 84/2021) 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, 5/18, 1/21 i 6/21 
– pročišćeni tekst), načelnik Općine Bilice, daje slijedeće  
 

IZMJENE I DOPUNE OČITOVANJA  
na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području 

Općine Bilice 
 

1. U Očitovanju na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  
na području Općine Bilice („Službeni glasnik Općine Bilice“ broj 1/23)  točka 1. mijenja se i 
glasi: 

„1. Načelnik Općine Bilice, nakon provjere prijedloga Cjenika javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bilice, koji je predložio 
davatelj predmetne javne usluge trgovačko društvo „ZELENI GRAD ŠIBENIK“ d.o.o. 
Šibenik, Stjepana Radića 100 (Ur.br. 252/23 od 17. siječnja 2023. godine) očituje se da je isti 
sukladan Zakonu o gospodarenju otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilice „Službeni glasnik Općine Bilice“, 
broj 7/2022), te da predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biootpad, 
reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog 
komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad“.  

2. Ove Izmjene i dopune Očitovanja na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada na području Općine Bilice objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Bilice“ i na mrežnim stranicama davatelja javne usluge. 
 
 KLASA: 363-02/23-01/1 
URBROJ: 2182-19-23-4 
Bilice, 19. siječnja 2023. 
                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE BILICE 
 
 

 
 
 

                                                                                                   NAČELNIK 
                                                                                                         Josip Ćaleta Car 
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Na temelju članka 77. stavak 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 

broj 84/2021) 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, 5/18, 1/21 i 6/21 
– pročišćeni tekst), načelnik Općine Bilice, na zahtjev „ZELENI GRAD ŠIBENIK“ d.o.o. 
Šibenik, Stjepana Radića 100, daje 
 

IZMJENE I DOPUNE SUGLASNOSTI  
na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području 

Općine Bilice 
 

 
1. U Suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  

na području Općine Bilice („Službeni glasnik Općine Bilice“ broj 1/23)  točka 1. mijenja se i 
glasi: 
 
 „1. Daje se suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada na području Općine Bilice koji je predložio davatelj predmetne javne usluge trgovačko 
društvo „ZELENI GRAD ŠIBENIK“ d.o.o. (Ur.br. 252/23. od 17. siječnja 2023. godine). 

2. Ove Izmjene i dopune Suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada na području Općine Bilice  objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Bilice“. 
 
 
 
 
KLASA: 363-02/23-01/1 
URBROJ: 2182-19-23-5 
Bilice, 19. siječnja 2023. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE BILICE                                                                                                   

 
 
 
                                                                                                  

                                                                                                   NAČELNIK 
                                                                                                         Josip Ćaleta Car 
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Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16 i 114/22.) 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, 5/18, 1/21 i 6/21-pročišćeni tekst), 
Općinski načelnik Općine Bilice, dana 18. siječnja 2023. godine, donosi 
 
 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne 
nabave 

 
Članak 1. 

U Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine 
Bilice“, broj 1/17) u članku 1. riječi: „200.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 
eura“, a riječi: „500.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „66.360,00 eura“. 
 

Članak 2. 
U članku 2. riječi: „200.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 eura“, a riječi: 

„500.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „66.360,00 eura“. 
 

Članak 3. 
U glavi II. riječi: „100.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „15.000,00 eura“ 
  

Članak 4. 
U članku 6. stavak 1. riječi: „100.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „15.000,00 

eura“. 
 

Članak 5. 
U glavi III. riječi: „100.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „15.000,00 eura“, a riječi: 

„200.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 eura“ i riječi: „500.000,00 kn“ zamjenjuju 
se riječima: „66.360,00 eura“. 

 
Članak 6. 

U članku 7. stavak 1. riječi: „100.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „15.000,00 eura“, 
a riječi: „200.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 eura“ i riječi: „500.000,00 kn“ 
zamjenjuju se riječima: „66.360,00 eura“. 
 
 
 

Članak 7. 
U članku 8. stavak 1. riječi: „100.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „15.000,00 eura“, 

a riječi: „200.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 eura“ i riječi: „500.000,00 kn“ 
zamjenjuju se riječima: „66.360,00 eura“. 

 
Članak 8. 

U članku 9. stavak 1. riječi: „100.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „15.000,00 eura“, 
a riječi: „200.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 eura“ i riječi: „500.000,00 kn“ 
zamjenjuju se riječima: „66.360,00 eura“. 
 U stavku 4. riječ: „upućivanja“ zamjenjuje se riječju „zaprimanja“. 
 

Članak 9. 
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U članku 14. stavak 1. riječ: „bagatelne“ zamjenjuju se riječju: „jednostavne“, 
 
 

Članak 10. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Bilice“. 
 
 

KLASA: 404-01/17-01/1 
URBROJ: 2182-19-23-2 
Bilice, 18. siječnja 2023. 
 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 OPĆINA BILICE 
 

 
                                                                                                                             NAČELNIK 

                                                                                                                           Josip Ćaleta Car 
 

 


