
Na temelju članka 3., 6. i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", br. 28/10) te članka 11. Statuta Općine Bibinje („Službeni 
glasnik Zadarske županije» broj 17/09) Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 9. sjednici 
održanoj dana 15. 09. 2010. godine, d o n o s i 
 

Odluku o plaćama i ostalim materijalnim pravima 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se osnove i mjerila za obračun plaća i drugim primanja dužnosnika, 
službenika i namještenika u tijelima Općine Bibinje. 
 

Članak 2. 

Plaće dužnosnika, službenika i namještenika u tijelima Općine Bibinje osiguravaju se iz 
proračuna Općine Bibinje. Plaće dužnosnika, službenika i namještenika isplaćuju se jedanput 
mjesečno za protekli mjesec. 
 
Službeniku i namješteniku se može isplatiti i nagrada za izuzetne radne rezultate u iznosu od 
20% od utvrđene plaće, o čemu odluku donosi općinski načelnik. 
 
Plaća se može i umanjiti za 20% u slučaju nepoštivanja radnog vremena i neizvršavanja 
obveza, o čemu odluku donosi općinski načelnik. 
 

Članak 3. 

Plaću čini umnožak koeficijenta radnog mjesta i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % 
za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 
Visina osnovice za obračun plaće dužnosnika, službenika i namještenika u tijelima Općine 
Bibinje utvrđuje se u visini jednakoj visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i 
namještenika.  
 
Plaću čini umnožak koeficijenta radnog mjesta i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % 
za za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 

Članak 4. 

Koeficijent za izračun plaće općinskog načelnika utvrđuje se u vrijednosti 2,41. 
 

Članak 5. 

Naknada za rad zamjenika općinskog načelnika koji ne zasniva radni odnos utvrđuje se u 
iznosu od 3.500,00 kn neto.  

Članak 6. 

Koeficijent složenosti za pojedino radno mjesto službenika i namještenika utvrđuje se u 
slijedećim vrijednostima: 

• pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 1,98 
• voditelj za računovodstvo i financije 1,97  
• viši stručni suradnik za opću upravu 1,61  
• viši stručni suradnik za društvene djelatnosti 1,61 
• računovodstveni referent 1,52 
• komunalni redar 1,13 
• administrativni tajnik 1,25 
• spremačica 1,06 



Članka 7. 

Dužnosnik, službenik i namještenik imaju pravo korištenja službenog vozila. Načelnik općine 
službeno vozilo može koristiti 24 sata, dok službenici i namještenici službeno vozilo mogu 
koristiti po nalogu načelnika i u radnom vremenu općine, odnosno izvan radnog vremena  ako 
se radi o interesu općine. 
 

Članak 8. 

Dužnosnik, službenik i namještenik imaju pravo korištenja službenog mobitela. Načelnik 
općine službeni mobitel može koristiti 24 sata, dok službenici i namještenici mogu koristiti 
službeni mobitel u visini od 150,00 kn mjesečno, a sve preko tog iznosa plaćaju sami. 
 

Članak 9. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti dosadašnja Odluka o plaćama i ostalim 
materijalnim pravima («Službeni glasnik Zadarske županije» br.17/09).  
 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave  u «Službenom glasniku Zadarske 
županije». 
 
 
Klasa: 021-05/10-01/17 
Ur. broj: 2198/02-02-10-07 
Bibinje, 15. rujna 2010. godine          

                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 
                                  Predsjednik 
                              Ivan Šimunić, prof. 

 
 

 
 
 

 
 


