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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1. ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
1

Na temelju članka 43. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broji 1/01) i točke 7. Programa poticanja malog i
srednjeg poduzetništva u Šibensko-kninskoj županiji
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 5/
99 ), Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske
županije, na 16. sjednici, od 20.siječnja 2003. godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za obradu i izbor
poduzetničkih programa za kredite i potpore
za 2002. godinu-Program “Poduzetnik 2”
I.
Imenuje se Povjerenstvo za obradu i izbor
poduzetničkih programa za kredite i potpore za 2002.
godinu -Program “Poduzetnik 2”.
II.
Miho Mioč, zamjenik župana, imenuje se
predsjednikom Povjerenstva.

III.
Za članove Povjerenstva imenuju se:
1. Stipe Grubišić,
2. Robert Podrug,
3. ZdenkoZjačić i
4. Frane Malenica.
IV.
Jednog člana Povjerenstva- predstavnika kreditora
imenuje Banka s kojom županija zaključuje Ugovor o
poslovnoj suradnji.
Jednog člana Povjerenstva - predstavnika
ministarstva imenuje resorno Ministarstvo s kojim
županija udružuje sredstva za razvoj malog
gospodarstva.
V.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za obradu i izbor
poduzetničkih programa za kredite i potpore (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 16/01).
VI.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
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II.
GRAD ŠIBENIK
GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 403-01/03-01-3
URBROJ.: 2182/1-02-01-1
Šibenik, 20. siječnja 2003.
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v. r.
____________________

1

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova
( “Narodne novine”, broj 91/96) i članka 44. Statuta
Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 18/01, 7/02 i 9/02), Gradsko
poglavarstvo Grada Šibenika, na 53. sjednici, od 9.
siječnja 2003. godine, donosi

2. ŽUPAN

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o davanju u najam
stanova

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/
97) i članka 38. Statuta Šibensko-kninske županije
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 11/
01), župan Šibensko-kninske županije, dana 14. siječnja
2003. godine, donosi

Članak l.
U Pravilniku o davanju u najam stanova (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/02 i 7/02)
u članku 6. stavku 1. iza podstavka 4. briše se točka i
dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:
“- osobama koje žive u posebno teškim socijalnim
uvjetima i samohranim roditeljima”.

1

ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode za sva
naselja na području Grada Knina, Općine
Biskupija i Općine Ervenik
1. Proglašava se elementarna nepogoda za sva
naselja na području Grada Knina, Općine Biskupija
i Općine Ervenik, zbog velike štete nastale na
električnim, telekomunikacijskim i vodovodnim
instalacijama, stambenim, komunalnim i drugim
infrastrukturnim objektima i poljoprivrednim kulturama,
prouzročenim nevremenom od 09. siječnja 2003.
godine, praćenim niskim temperaturama, snijegom i
kišom koja se pretvarala u led u trajanju od više dana.
2. Na temelju proglašenja elementarne nepogode
izvršit će se detaljna procjena štete.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 920-11/03-01/1
Urbroj: 2182/1-06-03-1
Šibenik, 14. siječnja 2003.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Duje Stančić, v. r.
____________________

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 370-03/02-01/148
UR.BROJ: 2182/01-03/01-03-2
Šibenik, 9. siječnja 2003.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Milan Arnautović, dipl. ing, v. r.
____________________

2

Na temelju članka 7. stavak 3. Pravilnika o
uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada
Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 15/98i 2/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Šibenika, na 54. sjednici, od 30. siječnja 2003.
godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za dodjelu
stipendija Grada Šibenika
U Komisiju za dodjelu stipendija Grada Šibenika
imenuju se:
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- Sanja Alfier-Bjelinski,
- Ivana Kardum,
- Irena Klarić,
- Dražen Sekso i
-MajaSkračić.

KLASA: 119-02/03-01/2
URBROJ: 2182/01-05/1-03-1
Šibenik, 30. siječnja 2003.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA

Klasa: 119-02/03-01/3
Urbroj:2182/01-05/l-03-l
Šibenik, 30. siječnja 2003.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Milan Arnautović, dipl. ing, v. r.
____________________

3

Na temelju članka 44. Statuta Grada Šibenika
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 18/
01, 7/02 i 9/02) i članka 9. Poslovnika Gradskog
poglavarstva Grada Šibenika (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 9/97), Gradsko
poglavarstvo Grada Šibenika, na 54. sjednici, od 30.
siječnja 2003. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
prigodno uređenje Grada Šibenika
1. Osniva se Povjerenstvo za prigodno uređenje
Grada Šibenika (u daljem tekstu: Povjerenstvo).
2. Povjerenstvo ima status povremenog radnog
tijela Gradskog poglavarstva Grada Šibenika, a zadatak
mu je da određuje način i provodi odgovarajuće radnje
radi prigodnog uređenja Grada Šibenika u 2003. godini
i to:
a) u povodu Međunarodnog festivala djeteta,
b) u povodu blagdana sv. Mihovila, 29. rujna - Dana
Grada Šibenika,
c) u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana,
d) u drugim prigodama kada, odnosno ako se ocijeni
potrebnim.
3. Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
Stručno-administrativne poslove za Povjerenstvo
obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti.
4. U Povjerenstvo se imenuju:
- Božidar Baus, za predsjednika,
- Zdenka Bilušić, za člana,
- Branko Lovrić Caparin, za člana,
- Pavao Roca, za člana i
- Madlena Roša Dulibić, za člana.
5. Ovo rješenje objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

PREDSJEDNIK
Milan Arnautović, dipl. ing, v. r.
____________________

4

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, broj 117/01) i članka 44. Statuta
Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 18/01, 7/02 i 9/02), Gradsko
poglavarstvo Grada Šibenika, na 54. sjednici, od 30.
siječnja 2003. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o osnivanju i imenovanju Stručnog
povjerenstva za provedbu postupka nabave
bankarskih usluga izravnom pogodbom u
pregovaračkom postupku
1. Osniva se i imenuje Stručno povjerenstvo za
pripremu i provedbu postupka nabave bankarskih
usluga izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku
(u daljem tekstu: Povjerenstvo).
2. Naručitelj usluge je:
Grad Šibenik-Gradsko poglavarstvo
22000 Šibenik
Trg Pavla Šubića I, broj 2
(MB: 0439746)
3. Odgovorna osoba naručitelja :
Milan Arnautović,dipl.ing. - gradonačelnik
4. Članovi Povjerenstva su:
1. Draško Lambaša
2. Živko Žaja
3. Ksenija Slavica
4. Ante Crvelin
5. Voditelj Povjerenstva je:
Roko Gracin
6. Predmet postupka nabave:
Kredit
7. Odabrani način nabave:
Izravna pogodba u pregovaračkom postupku
8. Rok za provedbu nabave:
10 dana od dana objave u “Narodnim novinama”
9. Planirana vrijednost usluga:
20.000.000,00 kuna (dvadesetmilijunakuna)
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11. Ostali uvjeti nabave:
2 godine grace period
Rok otplate 8 godina u jednakim tromjesečnim anuitetima.
KLASA:119-02/03-01/1
URBROJ: 2182/01-01/1-03-1
Šibenik, 30. siječnja 2003.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Milan Arnautović, dipl. ing, v. r.
____________________

5

Na temelju članka 48. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”,
broj 33/01 i 60/01) i članka 44. točka 6. Statuta Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 18/01, 7/02 i 9/02), Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na 54. sjednici, od 30. siječnja 2003. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o ustupanju zemljišta za dokapitalizaciju trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
1. Utvrđuje se da je Društvenim ugovorom o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o trgovačkim društvima
Javnog poduzeća za komunalne djelatnosti “Vodovod i kanalizacija” Šibenik - pročišćeni tekst (javno
bilježnička potvrda javnog bilježnika Igora Lučeva iz Šibenika OU-41/01-2, od 26. siječnja 2001. godine) temeljni
kapital Vodovoda i odvodnje iznosi 121.961.000,00 kuna.
2. Utvrđuje se da, prema Društvenom ugovoru iz točke 1. ovog zaključka, temeljni kapital iz točke 2. ovog
zaključka čine temeljni ulozi osnivača Vodovoda i odvodnje i to:
a) Grada Šibenika
- 76.103.700,00 kn, što iznosi 62,4 %,
b) Grada Drniša
- 5.854.100,00 kn, što iznosi 4,8%,
c) Općine Primošten
- 9.025.100,00 kn, što iznosi 7,4%,
d) Grada Skradina
853.700,00 kn, što iznosi 0,7%,
e) Općine Tisno
- 11.708.300,00 kn, što iznosi 9,6%,
f) Grada Vodica
- 13.781.600,00 kn, što iznosi 11,3 %,
g) Općine Unešić
- 3.171.000,00 kn, što iznosi 2,6%,
h) Općine Kaštelanska zagora
- 1.463.500,00 kn, što iznosi 1,2%.
3. Utvrđuje se da, prema Društvenom ugovoru iz točke 1. ovog zaključka, svaki od osnivača Vodovoda i
odvodnje u Skupštini Vodovoda i odvodnje ima odgovarajući broj glasova, srazmjerno sudjelovanju u ukupnom
temeljnom kapitalu, odnosno sukladno dogovoru osnivača i to: Grad Šibenik 62 glasa, Grad Drniš 5 glasova,
Općina Primošten 7 glasova, Grad Skradin l glas, Općina Tisno 10 glasova, Grad Vodice 11 glasova, Općina
Unešić 3 glasa i Općina Kaštelanska zagora l glas.
4. Također se Utvrđuje da je Grad Šibenik, ugovorom klasa 944-05/94-01/24, urbroj 2182/01-03/1-98-3, od
8. prosinca 1998. godine, Vodovodu i odvodnji bez naknade dao u vlasništvo dio čest. zem. 1020, nove oznake
1020/1 K.o. Lozovac, u površini od 60.045 m2.
5. Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika ustupa Vodovodu i odvodnji i čest. zem. 1020/2 K.o. Lozovac,
površine 28.405 m2, uz uvjet da se to ulaganje, uključujući i ulaganje iz točke 5. ovog zaključka, prizna Gradu
Šibeniku kao dokapitalizacija Vodovoda i odvodnje s iznosom od 3.629.103,50 kn, a što je vrijednost zemljišta
čest. zem. 1020/1 i 1020/2 K.o. Lozovac, prema procjeni stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo Damira
Čogelje,dipl.ing.građ. iz Šibenika - broj procjene T.D./02 iz studenoga 2002. godine.
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6. Suglasno točki 5. ovog zaključka Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika ocjenjuje da bi dokapitalizacijom
temeljni ulog Grada Šibenika u temeljnom kapitalu Vodovoda i odvodnje bio povećan i iznosio bi 79.732.803,00
kn, a ukupni temeljni kapital Vodovoda i odvodnje bi se povećao i iznosio 125.590.103,00 kn.
7. Polazeći od točke 6. ovog zaključka temeljni kapital Vodovoda i odvodnje činili bi temeljni ulozi kako
slijedi:
a) Grada Šibenika-79.732.803,00 kn ili
63,49%,
b) Grada Drniša - 5.854.100,00 kn ili
4,66 %,
c) Općine Primošten-9.025.100,00 kn ili
7,19%,
d) Grada Skradina - 853.700,00 kn ili
0,68 %,
e) Općine Tisno -11.708.300,00 kn ili
9,32 %,
f) Grada Vodica -13.781.600,00 kn ili
10,97 %,
g) Općine Unešić - 3.171.000,00 kn ili
2,53 %,
h) Općine Kaštelanska zagora -1.463.500,00 kn ili
1,16%.
8. Utvrđuje se da su, nakon zaključenja Društvenog ugovora iz točke 1. ovog zaključka, na području nekih
jedinica lokalne samouprave iz točke7. ovog zaključka osnovane nove jedinice lokalne samouprave i to:
a) na području Grada Šibenika - Općina Bilice,
b) na području Općine Primošten - Općina Rogoznica,
c) na području Općine Tisno - općine Murter i Pirovac.
Prilikom izmjene Društvenog ugovora iz točke 1. ovog zaključka, u smislu ovog zaključka, treba uzeti u obzir
i činjenice iz stavka 1. ove točke, te se odnosne jedinice lokalne samouprave trebaju međusobno dogovoriti o
raspodijeli temeljnih uloga, uključujući i broju glasova iz točke 7. ovog zaključka.
9. Polazeći od činjenica iz točke 7. i 8. ovog zaključka, prilikom izmjene Društvenog ugovora iz točke 1.
ovog zaključka, treba utvrditi novi broj glasova članova u Skupštini Vodovoda i odvodnje, u odnosu na broj iz
točke 3. ovog zaključka, s time da i dalje svaki osnivač u Skupštini treba imati najmanje l glas.
Grad Šibenik ne inzistira na utvrđivanju novog broja glasova u smislu stavka l. ove točke.
10. Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika smatra da u smislu ovog zaključka treba izmijeniti Društveni
ugovor iz točke 1. ovog zaključka, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (“Narodne novine”, broj 111/
93,34/99,121/99, 52/00 i 84/02).
KLASA: 943-01/03-01/1
URBROJ: 2182/01-01/1-03-1
Šibenik, 30. siječnja 2003.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Milan Arnautović, dipl. ing, v. r.
____________________
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III.
OPĆINA BILICE

koji umjesto njih počinju obavljati dužnosti vijećnika
Vijeća,
- predlaže donošenje odluke o prestanku mandata
vijećnika, kad se ispune zakonom predviđeni uvjeti.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/
01), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 1. sjednici, od
17. prosinca 2002. godine, donosi

Članak 5.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, vijećnici daju prisegu slijedećeg sadržaja:
“Prisežem da ću prava i obveze vijećnika obavljati
savjesno i odgovorno, radi gospodarskog i socijalnog
probitka Općine Bilice i Republike Hrvatske, da ću se
u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava,
zakona i Statuta Općine i da ću štititi ustavni poredak
Republike Hrvatske.”
Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege kojeg predaje
predsjedatelju nakon završetka sjednice.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika koji počinje obavljati
dužnost vijećnika, polažu prisegu na prvoj sjednici na
kojoj su nazočni.

OPĆINSKO VIJEĆE
1

ODLUKU
o privremenom poslovničkom redu
Općinskog vijeća Općine Bilice
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se donošenje Poslovnika,
unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća
Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Vijeće), i to:
- postupak konstituiranja Vijeća,
- prava i dužnosti vijećnika,
- izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća i
- izbor i način rada radnih tijela Vijeća.
II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA, POČETAK
OBAVLJANJA DUŽNOSTI VIJEĆNIKA I
PRESTANAK NJIHOVA MANDATA
Članak 2.
Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća
na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova
predstavničkog tijela.

Članak 6.
Ako zakonom ili ovom odlukom nije određeno
drugačije, Vijeće donosi odluke javnim glasovanjem,
većinom glasova nazočnih vijećnika, ukoliko je na
sjednici nazočna većina vijećnika Vijeća.
Članak 7.
Nakon davanja prisege donosi se Odluka o
privremenom poslovničkom redu Općinskog vijeća
Općine Bilice. Odluka se donosi većinom glasova svih
članova Vijeća.
III. IZBOR RADNIH TIJELA,
PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
VIJEĆA

Članak 3.
Prvu sjednicu Vijeća, nakon provedenih izbora,
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan
za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave
ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u roku od
30 dana od dana objave izbornih rezultata, ovlašteni
sazivač odmah će sazvati novu konstitiuirajuću sjednicu
koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do
izbora predsjednika predsjedava najstariji član.

Članak 8.
Nakon donošenja odluka iz članka 7. ove odluke
na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i
imenovanje i Odbor za statut, poslovnik i propise.
Predsjednika i dva člana Odbora iz stavka 1. ovog
članka bira Vijeće javnim glasovanjem, iz reda
vijećnika, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne
trećine vijećnika, s time da je njihov sastav približno
razmjeran stranačkom stavu Vijeća.

Članak 4.
Na početku prve sjednice Vijeća, na prijedlog
predsjedatelja ili najmanje tri vijećnika, Vijeće iz reda
svojih članova bira Mandatnu komisiju, koja se sastoji
od predsjednika i dva člana.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o
provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, kao
i o podnesenim obavijestima vijećnika o mirovanju
mandata odnosno ostavci, te o zamjenicima vijećnika

Članak 9.
Po izboru Odbora iz članka 8. ove odluke, na
konstituirajućoj sjednici Vijeća, pristupa se izboru
predsjednika i potpredsjednika Vijeća.
Predsjednika i potpredsjednika bira Vijeće većinom
glasova svih vijećnika, javnim glasovanjem, iz reda
vijećnika, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili
na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća, preuzima
predsjedavanje Vijećem i daljnje vođenje sjednice.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

Članak 10.
U Općini Bilice za obavljanje izvršnih poslova ne
bira se poglavarstvo, već njegove dužnosti obavlja
predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće, dužnosti
općinskog načelnika obavlja predsjednik Općinskog
vijeća, a dužnost zamjenika općinskog načelnika
obavlja potpredsjednik Općinskog vijeća.
Članak 11.
Ako je predloženo više kandidata za izbor
predsjednika i potpredsjednika Vijeća, a niti jedan ne
dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja. U
ponovljenom glasovanju glasuje se o dvojici kandidata
s najvećim brojem glasova.
Ukoliko u ponovljenom glasovanju niti jedan
kandidat ne dobije potrebitu većinu, prijedlog se skida
s dnevnog reda, te se predlažu novi kandidati, na način
i po postupku koji je utvrđen ovom odlukom.

PREDSJEDATELJ
Josip Mihaljević, v. r.
____________________

2

Na temelju članka 8. i 35. točke 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01 i 60/01), Općinsko vijeće
Općine Bilice, na 2. sjednici, od 15. siječnja 2003.
godine, donosi

STATUT
Općine Bilice
I. OPĆE ODREDBE

IV. ZAPISNIK SJEDNICE
Članak 12.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice,
a naročito:
- vrijeme i mjesto održavanja sjednice,
- ime predsjedavajućeg i zapisničara,
- imena nazočnih, imena odsutnih vijećnika s
naznakom da li su izvijestili o izostanku, te imena ostalih
nazočnih osoba koje su pozvane na sjednicu,
- prijedlog dnevnog reda i utvrđeni dnevni red,
- kratak tijek sjednice s bitnim sadržajem,
- donesene odluke i druge akte, odnosno zaključke
o svakoj točki dnevnog reda.
Sastavni dio zapisnika čine izglasani tekstovi odluka
i drugih akata.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i
zapisničar.
V. JAVNOST RADA
Članak 13.
Rad Vijeća je javan.
Vijeće izvješćuje javnost o svom radu i radu svojih
radnih tijela, te stavovima i odlukama koje je usvojilo.
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninke
županije”.
KLASA: 021-05/02/01/1
URBROJ: 2182/19-02-1
Bilice, 17. prosinca 2002.

Članak 1.
Ovim se statutom uređuje status i ustrojstvo Općine
Bilice (u daljem tekstu: Općina) i to:
a) status, područje i granice,
b) samoupravni djelokrug,
c) obilježja, pečati i Dan Općine,
d) javna priznanja,
e) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
f) financiranje i imovina,
g) oblici konzultiranja građana,
h) provođenje referenduma,
i) ustrojstvo i rad javnih službi,
j) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te
područne (regionalne) samouprave i
k) druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava
i obveza.
Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave koja se
osniva za naselje Bilice koje predstavlja prirodnu,
gospodarsku i društvenu cjelinu i koje je povezano
zajedničkim interesima stanovništva.
II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE
Članak 3.
Općina je jedinica lokalne samouprave.
Naziv Općine je: Općina Bilice.
Općina je pravna osoba.
Privremeno sjedište Općine je u Bilicama, Lugovići
- Slavice 21 .
Članak 4.
Općina obuhvaća područje naselja Bilice.
Članak 5.
Granice Općine idu rubnim katastarskim granicama
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naselja koje čine područje Općine Bilice, a mogu se
mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

Članak 11.
U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja
Općine, te priređuju druge svečanosti.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 6.
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno
ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili
zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito
poslove koji se odnose na:
a) uređenje naselja i stanovanje,
b) prostorno i urbanističko planiranje,
c) komunalne djelatnosti,
d) brigu o djeci,
e) socijalnu skrb,
f) primarnu zdravstvenu zaštitu,
g) odgoj i osnovno obrazovanje,
h) kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
i) zaštitu potrošača,
j) zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
k) protupožarnu i civilnu zaštitu,
l) upravljanje i raspolaganje nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine kao i prihodima i
rashodima Općine.
Članak 7.
Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi
iz samoupravnog djelokruga Općine, iz članka 6. ovog
statuta, prenesu na Šibensko-kninsku županiju.
Općinsko vijeće može tražiti od Šibensko-kninske
županije da se pojedini poslovi iz njenog samoupravnog
djelokruga povjere Općini, ako Općina za to osigura
dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
IV. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE
Članak 8.
Grb i zastava, kao posebna obilježja Općine, uredit
će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom ustanovit će
svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete njenog
izvođenja.
Članak 9.
Općina ima dva pečata.
Jedinstveni upravni odjel Općine ima poseban
pečat.
Predsjednik Općinskog vijeća ima poseban pečat.
Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz stavka 1.,
2. i 3. ovog članka uredit će se posebnom odlukom.
Članak 10.
Dan Općine uredit će se posebnom odlukom.
V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 12.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga
javna priznanja građanima i pravnim osobama za
naročite uspjehe u svim područjima gospodarskog i
društvenog života od značaja za Općinu.
Nagrada Općine Bilice najviši je oblik javnog
priznanja Općine Bilice za postignute uspjehe na
područjima gospodarskog i društvenog života od
značaja za Općinu.
Članak 13.
Općinsko vijeće može proglasiti počasnim
građaninom Općine Bilice osobe koje su se istakle
naročitim zaslugama za Općinu.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja
Općine Bilice.
Članak 14.
O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih
priznanja Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu
odluku.
VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA
TIJELA OPĆINE
Članak 15.
Tijela Općine jesu:
1. Općinsko vijeće,
2. Općinski načelnik i
3. Jedinstveni upravni odjel.
1. Općinsko vijeće
Članak 16.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i
tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru
djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu
sa zakonom i ovim statutom.
Općinsko vijeće ujedno je i izvršno tijelo Općine.
Članak 17.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom
predsjednika, nakon provedenih izbora za članove
Općinskog vijeća.
Članak 18.
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je
na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
O donošenju statuta Općine, proračuna i godišnjeg
obračuna, poslovnika Općinskog vijeća, izboru i
razrješenju općinskog načelnika i njegova zamjenika
kao i o povjerenju općinskom načelniku i njegovu
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zamjeniku, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova
svih članova.
Članak 19.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno,
ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore
i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova
djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz
stavka 2. ovog članka utvrđuju se poslovnikom ili
posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
Članak 20.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
saziva se u roku od 30 dana od dana objave izbornih
rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave
ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u
zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati
novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u
roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora
predsjednika, predsjeda najstariji član.
Članak 21.
Općinsko vijeće ima 11 članova, odnosno vijećnika.
Članak 22.
Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.
Predsjednik Općinskog vijeća obavlja i dužnost
općinskog načelnika.
Potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja i
dužnost zamjenika općinskog načelnika.
Članak 23.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
Općinskog vijeća, predsjedava sjednicama i predstavlja
to tijelo.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po
potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu
predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje
jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15
dana od primitka zahtjeva.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će
sazvati potpredsjednik, u daljnjem roku od 15 dana.
Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti
potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuju
poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 24.
Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku,
zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće
ili predsjednik.
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
bira i razrješava Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora
za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne
trećine članova Vijeća.
Predsjednik i potpredsjednik svoju dužnost obavljaju
počasno.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća može se
odrediti da predsjednik svoju dužnost obavlja
profesionalno.
Članak 25.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na
redovnim izborima traje četiri godine.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 26.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući
mandat i nisu opozivi.
Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja
mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema
odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme
obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to
vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu.
Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća
na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti
jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 27.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i
za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu
troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
Članak 28.
U okviru svog samoupravnog djelokruga Općinsko
vijeće:
- donosi Statut Općine,
- donosi odluke i druge opće akte kojim se uređuju
pitanja iz samoupravnog djelokruga općine,
- donosi odluke o općinskim porezima i naknadama,
pristojbama i drugim prihodima od interesa za Općinu,
- donosi proračun i zaključni račun proračuna,
- donosi odluke o izvršenju proračuna, uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima
Općine,
- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
sukladno zakonu,
- donosi odluku o stjecanju, otuđivanju i opterećenju
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Općinske imovine,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog
upravnog odjela,
- bira
i
razrješava
predsjednika
i
potpredsjednika Općinskog vijeća, načelnika,
zamjenika načelnika i članove radnih tijela Općinskog
vijeća, te imenuje i razrješava druge djelatnike i
predstavnike Vijeća u tijelima i institucijama određenih
zakonom, ovim statutom i odlukama Općinskog vijeća,
- odlučuje o povjerenju načelniku i njegovu
zamjeniku,
- osniva javne ustanove i trgovačka društva za
obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Općine,
- donosi poslovnik o svom radu,
- donosi program rada Općinskog vijeća,
- donosi akt o uspostavljanju suradnje s drugim
jedinicama lokalne samouprave,
- donosi odluke o pristupanju međunarodnim
udrugama lokalnih jedinica drugih država sukladno
zakonu.
- utvrđuje da su nastupile izvanredne okolnosti radi
primjene odgovarajućih mjera, sukladno zakonu i ovom
statutu,
- odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva,
- odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno
članku 7. ovog statuta na županiju,
- daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata
koje donosi,
- daje suglasnost na Statut ustanova i trgovačkih
društava čiji je osnivač,
- daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova
ili direktora trgovačkih društava čiji je osnivač,
- daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih
društava čiji je osnivač,
- odlučuje o pokriću gubitaka trgovačkih društava
čiji je osnivač,
-donosi odluke o izradi i donošenju dokumenata
prostornog uređenja,
-odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine sukladno zakonu i ovom statutu.
Članak 29.
Općinsko vijeće, može u slučaju izvanrednih
okolnosti, prenijeti obavljanje pojedinih poslova na
Općinskog načelnika izuzev donošenja:
- Statuta Općine,
- proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine,
- odluke o zaduživanju Općine,
- odluke o stjecanju i otuđivanju nekretnina u
vlasništvu Općine,
- drugih poslova koji su zakonom stavljeni u
isključivu nadležnost Općinskog vijeća.
Nakon prestanka izvanrednih okolnosti, Općinsko
vijeće izjašnjava se o izdavanju suglasnosti na odluke
koje je donio načelnik.

Članak 30.
Na zahtjev vijećnika, službe koje obavljaju poslove
za potrebe Općinskog vijeća, dužne su vijećniku pružiti
izvješća i podatke za obavljanje njegove dužnosti kao
i druge podatke s kojima raspolažu, a odnose se na
pitanja iz djelokruga rada vijećnika na način i u
rokovima utvrđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 31.
Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća
uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.
2. Radna tijela
Članak 32.
Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna
tijela.
Radna tijela Općinskog vijeća razmatraju prijedloge
odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na
dnevnom redu i o njima daju svoja mišljenja.
Radna tijela imaju pravo Općinskom vijeću
predlagati odluke i druge akte.
Članak 33.
Stalna radna tijela Vijeća su:
- Mandatna komisija,
- Odbor za statut, poslovnik i propise i
- Odbor za izbor i imenovanja.
Pored radnih tijela iz stavka 1. ovog članka Vijeće
može osnivati stalna ili privremena radna tijela za
pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga a
naročito za područje lokalne samouprave,
gospodarskog razvoja, komunalne djelatnosti,
društvene djelatnosti i socijalne skrbi, prostornog
uređenja i zaštite okoliša, financija i proračuna,
međuopćinske suradnje, poljoprivrede, šumarstva,
vodoprivrede i ribarstva, za mladež i druge.
Članak 34.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća,
odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.
3. Općinski načelnik
Članak 35.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je
izvršne vlasti u Općini.
Općinski načelnik ima zamjenika.
Načelnik svoju dužnost obavlja počasno.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća može se
odrediti da načelnik svoju dužnost obavlja
profesionalno.
Zamjenik načelnika svoju dužnost obavlja počasno.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća može se
odrediti da zamjenik načelnika svoju dužnost obavlja
profesionalno.
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Članak 36.
Načelnika i njegova zamjenika bira Općinsko vijeće
iz reda svojih članova većinom glasova svih članova,
u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih
lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću, na
način i po postupku utvrđenim poslovnikom, u skladu
s ovim statutom i zakonom.
Članak 37.
Načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne
uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih
u nadležnost Općine.
Članak 38.
Načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, ima pravo obustaviti od primjene
opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od
Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene
nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik
je dužan u roku od 8 dana o tome obavijestiti čelnika
središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor
nad zakonitošću rada tijela lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Članak 39.
Načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti,
zamjenjuje njegov zamjenik, u skladu s ovim statutom.
Načelnik, u skladu s ovim statutom, može obavljanje
određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti
zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik
je dužan pridržavati se uputa načelnika. Povjeravanjem
poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje
odgovornost načelnika za njihovo obavljanje.
Članak 40.
Na prijedlog najmanje jedne trećine članova
Općinskog vijeća može se pokrenuti pitanje povjerenja
načelniku i njegovu zamjeniku.
O povjerenju se ne može raspravljati i glasovati
prije nego protekne sedam dana od dana dostave
prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti
najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga
predsjedniku Općinskog vijeća.
Članak 41.
Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju
glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.
Kad Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje
načelniku , ono mora izabrati novog načelnika u roku
od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.
Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja načelniku
nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti,
načelnik kojem je iskazano nepovjerenje smatra se

razriješenim i prestaje mu dužnost izborom novog
načelnika.
Odlukom o iskazivanju nepovjerenja načelniku ne
prestaje dužnost člana Općinskog vijeća.
Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje ,
članovi Općinskog vijeća koji su podnijeli prijedlog ne
mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka
od 6 mjeseci od njegova odbijanja.
4. Jedinstveni upravni odjel
Članak 42.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, kao i poslova državne uprave prenesenih na
Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Akt u smislu stavka 1. ovog članka donosi
Općinsko vijeće.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik,
kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko
vijeće.
Članak 43.
Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja,
Općina može zajedno i u sporazumu s drugim
jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati
obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog
djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela,
upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka
društva i ustanove, suglasno zakonu.
VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE
Članak 44.
Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima
koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.
Prihodi Općine su:
1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe,
2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava
Općine,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele
ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesije koje daje
Općinsko vijeće,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa
zakonom,
6. udio u zajedničkim porezima s Republikom
Hrvatskom,
7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu i
8. drugi prihodi određeni zakonom.
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Članak 45.
Prihode i rashode Općine planira Općinsko vijeće
godišnjim proračunom.
Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku
godinu ne može donijeti prije početka godine za koju
se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje
za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi
Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.
Članak 46.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava
koja pripadaju Općini čine njenu imovinu.
Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati
svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.
Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.
VIII. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA
Članak 47.
Općinsko vijeće može, prije donošenja
odgovarajućih odluka iz svog djelokruga, konzultirati
građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana
o odnosnim pitanjima.
Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit
će se napose ako je iz nekih razloga donošenje
odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i
druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.
IX. PROVEDBA REFERENDUMA
Članak 48.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima putem referenduma u skladu sa
zakonom i ovim statutom.
Članak 49.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta
ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i
o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim statutom.
Referendum, sukladno zakonu i ovom statutu,
raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine
njegovih članova, i na prijedlog 20% birača upisanih u
popis birača Općine.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s
prebivalištem na području Općine upisani u popis
birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za
Općinsko vijeće.
X. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI
Članak 50.
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog
samoupravnog djelokruga, općina može osnovati

trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu,
sukladno zakonu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog
članka djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju kao
javnu službu.
Članak 51.
Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i
zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom
vlasništvu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog
članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom
radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči
Općinsko vijeće.
XI. OBLICI SURADNJE S DRUGIM
JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 52.
Općina posebno surađuje sa svim jedinicama
lokalne samouprave u sastavu Šibensko-kninske
županije.
Članak 53.
Radi suradnje, u smislu članka 52. ovog statuta,
Općina s drugim općinama može osnivati trgovačka
društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička
upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike
suradnje.
Članak 54.
Općina može uspostaviti i posebne prijateljske
odnose s drugim općinama i gradovima u Republici
Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.
O prijateljstvu, u smislu stavka 1. ovog članka,
potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine
potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.
XII. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 55.
Ustrojstvo i opći akti Općine uskladit će se s ovim
statutom u roku od 30 dana od njegova stupanja na
snagu.
Članak 56.
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 012-03/03-01/02
URBROJ.-2182/19-03-01
Bilice, 15. siječnja 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
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PREDSJEDNIK
Nedjeljko Lugović, v. r.
____________________

3

Na osnovi Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/
01)i članka 3. Statuta Općine Bilice, Općinsko vijeće
Općine Bilice, na 2. sjednici, od 15. siječnja 2003.
godine, donosi

ODLUKU
o privremenom sjedištu Općine Bilice
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se privremeno sjedište
Općine Bilice.
Članak 2.
Sjedište Općine je u Bilicama, Lugovići - Slavice
21.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 023-05/03-01/02
URBROJ: 2182-19-03-01
U Bilicama, 15. siječanj 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Nedjeljko Lugović, v. r.
____________________

4

promjerom i rednim brojem kako slijedi:
• « REPUBLIKA HRVATSKA, ŠIBENSKOKNINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA BILICE, OPĆINSKO
VIJEĆE, BILICE «, jedan (1) pečat promjera 38 mm s
rednim brojem l, i jedan (1) pečat promjera 25 mm s
rednim brojem l ;
• « REPUBLIKA HRVATSKA, ŠIBENSKOKNINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA BILICE,
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA, BILICE”,
jedan (1) pečat promjera 25 mm s rednim brojem 1;
• « REPUBLIKA HRVATSKA, ŠIBENSKOKNINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA BILICE,
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, BILICE «, jedan (1)
pečat promjera 25 mm s rednim brojem l .
Članak 3.
Pečati Općine Bilice rabit će se u skladu sa
stavkom 1., 2., 3., i 4., članka 1. rečenog Zakona.
Članak 4.
Prema stavku 1. članka 8. rečenog Zakona, Općina
Bilice, zastupana po predsjedniku Općinskog vijeća,
podnijet će zahtjev radi davanja odobrenja za izradu
pečata s grbom Republike Hrvatske.
Članak 5.
U smislu članka 5. Zakona o pečatima i žigovima
Republike Hrvatske pečate Općine Bilice iz članka 2.
ove odluke izradit će Tomislav Biloglav , Zadar,
Federica Grisogona 3.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u “Službenom vjesniku Šibensko -kninske županije”.
KLASA :023-05 /03-01/2
URBROJ :2182-19-03-02
Bilice, 15. siječnja 2003.

Na osnovi Zakona o pečatima i žigovima s grbom
Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 33/95) i
članka 9. Statuta Općine Bilice, Općinsko vijeće
Općine Bilice, na 2. sjednici, od 15. siječnja 2003.
godine, donosi

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Nedjeljko Lugović, v. r.

ODLUKU
o pečatima Općine Bilice
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se izgled, sadržaj i način
uporabe pečata Općine Bilice .
Članak 2.
Prema stavku 1. članka 3. i stavku l. i 2. članka 4.
Zakona o pečatima i žigovima Republike Hrvatske
(“Narodne novine”, broj 33/95 ) Općina Bilice ima
pečate s grbom Republike Hrvatske sa sadržajem,

____________________

5

Na osnovi stavka 2. članka 53. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01 i 60/01) i članka 42. Statuta Općine
Bilice, Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici,
od 15. siječnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Bilice

Ponedjeljak, 3. veljače 2003. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Broj 1 - Strana 15

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Jedinstveni upravni odjel
Općine Bilice, te se određuje njegovo ustrojstvo.
II.
DJELOKRUG
UPRAVNOG ODJELA

Članak 3.
Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja
Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se
Pravilnikom o unutrašnjem ustroju kojega donosi
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela uz suglasnost
Općinskog vijeća.

JEDINSTVENOG

Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz
samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne
samouprave, sukladno zakonima i propisima i to
naročito:
• poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture,
tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece
predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi,
zdravstva i udruga građana,
• poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva:
izrada programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti
komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda,
izrada programa izgradnje i održavanja komunalne
infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor
općina, pripreme zemljišta za izgradnju,
• poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite
okoliša: izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada
programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi
na donošenju prostornog plana uređenja općine i
provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite
okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih
razmjera,
•
poslove pripreme akata u gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja nekretnina,
uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup
poslovnih prostora,
• poslove vođenja financijskog i materijalnog
poslovanja općine: izrade i izvršavanje proračuna i
godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate
prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne
samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova,
vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine,
vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje
poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od
interesa za općinu,
• poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove,
obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih
odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad
Jedinstvenog upravnog odjela (čuvarska služba,
održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava
opreme i investicijsko održavanje, poslove ekonomata),
poslovi prijamne kancelarije, arhiviranja i otpreme
pošte, poslovi nabave roba i usluga.
III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 4.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice
rukovodi pročelnik odjela.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela izabire i
imenuje Općinsko vijeće na osnovi provedenog javnog
natječaja.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela mora
ispunjavati slijedeće uvjete:
- VII/1 stupanj stručne spreme građevinskog,
arhitektonskog, pravnog ili ekonomskog smjera
- položen stručni ispit
- poznavanje jednog stranog jezika.
Alternativa:
- poznavanje osnove rada na PC
- organizacijske sposobnosti i samoinicijativa u radu.
Za radno mjesto pročelnika odjela, za koji je kao
uvjet za zasnivanje radnog odnosa određen položeni
stručni ispit, radni odnos se može zasnovat s
djelatnikom koji ne ispunjava navedeni uvjet, uz uvjet
da stručni ispit položi u roku od godine dana od dana
zasnivanja radnog odnosa.
Pročelnik odjela, uz suglasnost Općinskog vijeća
donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje
nacrte propisa i drugih općih akata, analize, izvješća i
druge radne materijale za Općinsko vijeće i
predsjednika Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti
općinskog načelnika, te radna tijela Općinskog vijeća.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu nadzire
izvršenje općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća,
te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, poboljšanje
stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga,
te obavlja druge poslove koji su, slijedom zakonskih
propisa, stavljeni u djelokrug rada.
IV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju
poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad je odgovoran
predsjedniku općinskog vijeća u obavljanju funkcije
općinskog načelnika i Općinskom vijeću, za zakonito i
pravovremeno obavljanje tih poslova.
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V. SREDSTVA ZA RAD
Članak 7.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela
osiguravaju se u proračunu Općine Bilice, na osnovi
složenosti programa rada za tekuću godinu i opsega
poslova i zadataka.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Općinsko vijeće objavit će natječaj za pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 15 dana od
dana stupanja na snagu ove odluke.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet će,
uz suglasnost Općinskog vijeća, Pravilnik o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela u roku od mjesec
dana od započinjanja rada.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 023-05/03-01/2
URBROJ: 2182-19-03-03
Bilice, 15. siječnja 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Nedjeljko Lugović, v. r.
____________________

Članak 1.
U Odluci o plaćama dužnosnika i djelatnika te
naknadama vijećnicima i članovima Poglavarstva i
radnih tjela (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 5/02), članak 3. mjenja se i glasi:
“Dužnosniku koji poslove obavlja profesionalno
utvrđuje se pripadajući koeficijent za obračun plaće:
* za općinskog načelnika..............................2,00
* za zamjenika općinskog načelnika..............1,75.
Članak 2.
U članku 4. u stavku l. iza točke 1. i riječi :”za
pročelnika” briše se broj “1,35” i stoji broj “1,75”.
U članku 4. u stavku l. iza točke 2. i riječi:”za tajnika”
briše se broj 1,35" i stoji broj “1,75”.
Članak 3.
Mijenja se članak 5. i glasi:
“Naknada za izgubljenu zaradu pripada vijećnicima
i članovima Općinskog poglavarstva za svaku
nazočnost sjednici u paušalnom mjesečnom iznosu od
netto 400,00 kuna.
Članovima radnih tijela i članovima povjerenstava
pripada pravo na novčanu naknadu u iznosu od netto
123,00 kuna za svaku održanu sjednicu.”
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA:400-01/03-01/1
URBROJ: 2182/16-01-03-1
Kistanje, 16. siječnja 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE

IV.
OPĆINA KISTANJE

POTPREDSJEDNIK
Obrad Stjelja, v. r.

OPĆINSKO VIJEĆE

1

Na temelju članka 96. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/
01 i 60/01/), članka 12.Odluke o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 5/
02) i članka 27. Statuta Općine Kistanje (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/01),
Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 1. sjednici, od
16. siječnja 2003.godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaćama dužnosnika i
djelatnika te naknadama vijećnicima
i članovima Poglavarstva i radnih tijela

____________________

2

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/
011), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 1.sjednici,
od 16.siječnja 2003.godine, donosi

ODLUKU
o kupnji zemljišta za izgradnju upojnog bunara
1. U Proračunu Općine Kistanje za 2003.godinu
osigurat će se sredstva za otkup zemljišta u vlasništvu
privatne osobe radi izgradnje upojnog bunara za prihvat
oborinskih voda .
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2. Radi realizacije točke l .ove odluke angažirati
geometra (katastar) i ovlaštenog sudskog vještaka za
procjenu vrijednosti zemljišta, te pristupiti izradi
kupoprodajnog ugovora.
3. Ovlašćuje se općinski načelnik da radi realizacije
ove odluke poduzima potrebne mjere i zaključi
kupoprodajni ugovor.
KLASA:406-01/03-01/2
URBROJ: 2182/16-01-03-1
Kistanje, 16.siječnja 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
POTPREDSJEDNIK
Obrad Stjelja, v. r.

RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika Općine Kistanje
i člana Općinskog poglavarstva Općine
Kistanje
1. NIKOLA MATIĆ, imenuje se na dužnost
zamjenika načelnika Općine Kistanje i člana Općinskog
poglavarstva Općine Kistanje.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA: 119-01/03-01/2
URBROJ: 2182/16-01-03-1
Kistanje, 16. siječnja 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE

____________________

3

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/
01), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na l.sjednici, od
16.siječnja 2003.godine,donosi

RJEŠENJE
o razrješenju zamjenika načelnika Općine
Kistanje i člana Općinskog poglavarstva
Općine Kistanje
1. PAŠKO ERAK, razrješuje se dužnosti zamjenika
načelnika Općine Kistanje i člana Općinskog
poglavarstva Općine Kistanje.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA:119-01/03-01/1
URBROJ:2182/16-01-03-1
Kistanje, 16.siječnja 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
POTPREDSJEDNIK
Obrad Stjelja, v. r.
____________________

4

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/
01), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 1. sjednici,
od 16.siječnja 2003.godine, donosi

POTPREDSJEDNIK
Obrad Stjelja, v. r.
____________________

5

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 8. Zakona
o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave (“Narodne
novine”, broj 33/01) i članka 25. Statuta Općine
Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/01), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 1.
sjednici, od 16. siječnja 2003.godine, donosi

RJEŠENJE
o mirovanju vijećničkog mandata i početku
obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika
vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje
1. Dužnost zamjenika vijećnika Općinskog vijeća
Općine Kistanje, sukladno članku 6. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela lokalne i područne
(regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/
0l), počinje obnašati TOMO MAZAREKIĆ , umjesto
izabranog vijećnika NIKOLE MATIĆA koji je svoj
mandat vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kistanje
stavio u stanje mirovanja jer je izabran na dužnost
zamjenika načelnika Općine Kistanje i člana Općinskog
poglavarstva Općine Kistanje.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA: 119-01/03-01/3
URBROJ: 2182/16-01-03-1
Kistanje, 16. siječnja 2003.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
POTPREDSJEDNIK
Obrad Stjelja, v. r.
____________________

6

Na temelju članka 31. i 32. Statuta Općine Kistanje
( “Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01) i članka 31., 32.i 33. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, broj 12/01), Općinsko vijeće Općine
Kistanje, na 1. sjednici, od 16. siječnja 2003.godine,
donosi

1. U Rješenju o izboru Odbora za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Općine Kistanje (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/01), točka 1. mijenja
se na način da se za člana, umjesto Paška Eraka koji
je razriješen dužnosti, imenuje Tomo Mazarekić.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA: 119-01/03-01/4
URBR: 2182/16-01-03-1
Kistanje, 16.siječnja 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za statut,
poslovnik i propise

POTPREDSJEDNIK
Obrad Stjelja, v. r.
____________________

l.U Rješenju o izboru Odbora za statut, poslovnik
i propise Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 12/01), točka 1. mijenja se na
način da se za člana, umjesto Slobodana Rađena koji
se razrješuje dužnosti člana Odbora za statut, poslovnik
i propise, imenuje Rastivoje Bezbradica.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/
01), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 1.sjednici,
od 16.siječnja 2003.godine, donosi

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava
tekuće pričuve za prosinac 2002.godine

KLASA:119-01/03-01/5
URBROJ:2182/16-01-03-1
Kistanje, 16. siječnja 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
POTPREDSJEDNIK
Obrad Stjelja, v. r.
____________________

7

Na temelju članka 31. i 32. Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/
01), članka 31., 32. i 33. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/01), Općinsko vijeće Općine
Kistanje, na 1. sjednici, od 16. siječnja 2003. godine,
donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za izbor i
imenovanja Općinskog vijeća Općine Kistanje

8

1. Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava
tekuće pričuve Proračuna Općine Kistanje za prosinac
2002. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka čini sastavni
dio ovog zaključka.
3.Ovaj zaključa objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
KLASA:402-01/03-01/1
URBROJ: 2182/16-01-03-1
Kistanje, 16.siječnja 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
POTPREDSJEDNIK
Obrad Stjelja, v. r.
____________________

Ponedjeljak, 3. veljače 2003. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Broj 1 - Strana 19

V.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

1

Na temelju članka 90. stavka 2. i članka 96. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 33/0l i 60/01), članka 11.
Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 16/01) i članka 27. Statuta Općine
Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 12/01), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 1.
sjednici, od 03. veljače 2003. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaćama dužnosnika,
službenika i namještenika, te naknadama
članovima vijeća i radnih tijela
Članak 1.
U Odluci o plaćama dužnosnika, službenika i
namještenika, te naknadama članovima vijeća i radnih
tijela («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 04/02,) članak 5. mijenja se i glasi:
«Dužnosnicima koji poslove obavljaju bez zasnivanja
radnog odnosa utvrđuje se naknada za obavljanje
dužnosti u iznosu od neto l .300,00 kn mjesečno.»
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županij e».
Klasa: 120-01/03-01/01
Urbroj: 2182/11-01/03-01
Pirovac, 03. veljače 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v. r.
____________________

2

Na temelju članka 27. Statuta Općine Pirovac
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/
0l), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 1. sjednici, od
03. veljače 2003. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
tekuće rezerve za razdoblje od X. do XII.
mjeseca 2002. godine

1. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Pirovac
o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna
Općine Pirovac za razdoblje od X. do XII. mjeseca
2002. godine.
2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 402-08/03-01/01
Urbroj: 2182/11-01/03-01
Pirovac, 03. veljače 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v. r.
____________________

3

Na temelju članka 2. Zakona o koncesijama
(«Narodne novine», broj 89/92) i članka 27. Statuta
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
župamje», broj 12/01), Općinsko vijeće Općine Pirovac,
na 1. sjednici, od 03. veljače 2003. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju BOT modela za obavljanje
komunalne djelatnosti odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda
1. Prihvaća se BUILD-OPERATE-TRANSFER model za obavljanje komunalne djelatnosti
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području
Općine Pirovac.
2. Sustav zbrinjavanja otpadnih voda na području
Općine Pirovac je sastavni dio cjelovitog
kanalizacijskog sustava koji obuhvaća sustav odvodnje
i pročišćavanja otpadnih voda na području naselja
Pirovac, Tisno i Jezera.
3. Pravo obavljanja navedene komunalne
djelatnosti prema BOT modelu će se ostvariti putem
koncesije.
4. Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
Klasa: 325-01/03-01/01
Urbroj: 2182/11-01/03-01
Pirovac, 03.veljače 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Ante Šparica, v. r.
____________________
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VI.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

1

Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01) i članka 16. Statuta Općine
Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 13/01), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na
19. sjednici, od 30. siječnja 2003. godine, donosi

PLAN
nabave roba, radova i usluga za 2003. godinu

I.
Općinsko vijeće Općine Rogoznica donosi Plan nabave roba, radova i usluga za 2003.godinu (u daljnjem
tekstu: Plan nabave) za čiju realizaciju su sredstva planirana u Proračunu Općine Rogoznica za 2003. godinu
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 17/02).
II.
U Planu nabave navode se planirane vrijednosti nabave kako slijedi:
R.br.
Predmet nabave

Planirana vrijednost (u kunama)

1. Izrada Izvješća o stanju u prostoru i Programa mjera za
unapređenje stanja u prostoru .......................................................................................... 20.000,00 Kn
2. Revizija projekta statike i akustike zgrade Osnovne Škole Rogoznica ............................. 40.000,00 Kn
3. Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova ........................................................ 20.000,00 Kn
4. Odvoz krutog otpada. ....................................................................................................... 60.000,00 Kn
5. Postavljanje izbočina (ležećih policajaca) ......................................................................... 20.000,00 Kn
6. Posipanje mehaničkim drobljencem nerazvrstanih cesta. ............................................... 110.000,00 Kn
7. Betoniranje ulica i strmih uspona u svim M.Odborima ................................................... 100.000,00 Kn
8. Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije ............................................................. 20.000,00 Kn
9. Sanacija obalnog zida u naselju Čelina.................................... .......................... ...........20.000,00 Kn
10. Izrada poljoprivrednih i protupožarnih puteva ................................................................... 50.000,00 Kn
11. Izgradnja zaobilazne ceste u naselju Ražanj.................................................................... 150.000,00 Kn
12. Izgradnja zaobilazne ceste u naselju Rogoznica.............................................................. 250.000,00 Kn
13. Izgradnja vodovodne mreže u naselju Zečevo .................................................................. 80.000,00 Kn
14. Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Crljina ......................................................... 130.000,00 Kn
15. Izgradnja javne rasvjete na dionici Podvornica-Rogoznica ............................................. 115.000,00 Kn
16. Izgradnja javne rasvjete u naselju Podorljak .................................................................... 60.000,00 Kn
17. Nabavka 10 kontejnera za odvoz kućnog smeća ............................................................. .40.000,00 Kn
18. Računala i računalna oprema ........................................................................................... 10.000,00 Kn
19. Rabljeno komunalno vozilo za odvoz kućnog smeća ......................................................... 70.000,00 Kn
20. Usluge vještačenja i procjene ........................................................................................... 15.000,00 Kn
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
a primjenjuje se od 01. siječnja 2003. godine.
Klasa: 404-01/03-01/1
Ur.broj: 2182/12-01/03-1
Rogoznica, 30. siječnja 2003.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROGOZNICA
____________________
Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2.
Uređuje: Dane Maretić, dipl. iur.
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik

PREDSJEDNIK
Nikica Goleš,v.r.

