Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
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OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove
Odluke o izradi ne dostave svoje zahtjeve u roku
određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih
nemaju.
Članak 12.
U skladu s odredbama članka 90. Zakona o
prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 9.
ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu
sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno
tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da
zahtjeva nema.
U tom slučaju u izradi i donošenju Izmjena i dopuna
Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na
prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu
i/ili dokumentu.
U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa,
sektorskih strategija, planova, studija i drugih
dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima
se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade
takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan
posebno obrazložiti.
X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 13.
Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći
rokovi:
- izrada nacrta prijedloga plana u svrhu utvrđivanja
prijedloga plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana
po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi plana,
- provedba javne rasprave - u roku od 8 dana od
objave,
- izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta
konačnog prijedloga plana - u roku od 10 dana po
završetku javne rasprave,
- izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 5
dana od zaključka načelnika o utvrđivanju istog.
Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih
razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja
izrade i izrađivača.
XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA
I DOPUNA PLANA
Članak 14.
Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurat
će vlasnici ugostiteljskih objekata koji se nalaze u Uvali
Smokvić i Uvali Vidrovaća.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije «.
KLASA : 350-02/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 15. ožujka 2016.

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v.r.
____________________
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Na temelju članka 52. stavak 1 i članka 56. Zakona
o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“,
broj: 153/09, 56/13 i 14/14) i članka 28. Statuta Općine
Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 21. sjednici, od 15. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
o naknadi za razvoj komunalnih vodnih
građevina za javnu vodoopskrbu
na području Općine Bilice
Članak 1.
Ovom se odlukom uvodi obveza plaćanja naknade
za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu
vodoopskrbu na području Općine Bilice, te se utvrđuje:
visina, detaljnije namjene kojima služi prihod od
naknade (dalje u tekstu: naknada za razvoj), način
obračuna i naplate naknade za razvoj, nadzor nad
obračunom i naplatom naknade za razvoj, obveznike
plaćanja te osnovica za obračun naknade.
Članak 2.
Iznos naknade za razvoj komunalnih vodnih
građevina za javnu vodoopskrbu na području Općine
Bilice iznosi:
- 1,80 kn/m3 za domaćinstvo,
- 2,20 kn/m3 za gospodarstvo.
Obveznici plaćanja iznosa naknade iz stavka 1. ove
točke su svi korisnici vodnih usluga na području Općine
Bilice.
Članak 3.
Sredstva naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe
na području Općine Bilice koriste se isključivo u
svrhu namijenjenu za financiranje: građenja novih,
rekonstrukciju postojećih i održavanje komunalnih
objekata i uređaja za vodoopskrbu, sukladno Planu,
odnosno Godišnjem programu gradnje komunalnih
vodnih građevina koje donosi Općinsko vijeće Općine
Bilice.
Izgradnja komunalnih objekata i uređaja za
vodoopskrbu, u smislu ove Odluke, podrazumijeva
rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih vodovodnih
mreža, kao i sanaciju (asfaltiranje, popločavanje i sl-)
površina koje su prekopane u svrhu naprijed opisanih
zahvata na području Općine Bilice.
Članak 4.
Sredstva naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe
na području Općine Bilice iz članka 3. ove Odluke prihod
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su „VODOVODA I ODVODNJE“ d.o.o. iz Šibenika,
Kralja Zvonimira 50. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).
Članak 5.
Namjenska novčana sredstva iz stavka 1. članka 2.
ove Odluke naplaćivat će „VODOVOD I ODVODNJA“
d.o.o. iz Šibenika, temeljem računa koje ispostavlja
svim korisnicima usluge javne vodoopskrbe na području
Općine Bilice.
Članak 6.
Isporučitelj je u obvezi prikupljenu naknadu za
razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na
posebnom kontu.
Isporučitelj je obvezan izraditi i dostaviti godišnje
izvješće o obračunatim iznosima naknade za razvoj te
o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za
razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Općine
Bilice.
Isporučitelj je obvezan izraditi i dostaviti pojedinačno
izvješće na zahtjev Općine Bilice o prikupljenim i
utrošenim sredstvima od naknade za razvoj sustava javne
vodoopskrbe na području Općine Bilice.
Isporučitelju je zabranjeno raspolagati na bilo koji
način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom
Odlukom.
Posebnim Ugovorom Općina Bilice i „VODOVOD I
ODVODNJA“ d.o.o. mogu regulirati svoje međusobne
odnose u svezi naknade za razvoj komunalnih vodnih
građevina na području Općine Bilice.
Članak 7.
Nadzor nad obračunom i naplatom sredstava naknade
obavlja Skupština Isporučitelja i Jedinstveni upravni
odjel Općine Bilice.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
.
KLASA: 325-10/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 15. ožujka 2016.
OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v.r.

Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.

R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju povjerenstva za
određivanje imena ulica i trgova
I. Osniva se Povjerenstvo za određivanje imena
ulica i trgova.
II. U Povjerenstvo za određivanje imena ulica i
trgova imenuju se:
1.Neven Mikulandra, za predsjednika,
2. Josip Čaleta, za člana,
3.Siniša Dragutin, za člana,
4. Ranko Jakovljević, za člana i
5. Slavica Slavica, za člana.
III. Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 015-08/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 15. ožujka 2016.
OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v.r.
____________________
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Na temelju članka 35. b. stavka 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 i 137/15),
članka 38. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 21. sjednici, od 15.
ožujka 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu
načelnika Općine Bilice
za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine
1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika
Općine Bilice koje se odnosi na razdoblje srpanjprosinac 2015. godine.

____________________

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09, 5/13 i 8/13) i članka 4. Odluke o načelima,
kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i
trgova na području Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 13/13), Općinsko
vijeće Općine Bilice, na 21. sjednici, od 15. ožujka
2016. godine, donosi

3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
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KLASA : 400-05/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-2
Bilice, 15. ožujka 2016.

