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Na temelju članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Bibinje („Službeni glasnik
Zadarske županije“" broj 4/04), te članka 23. Statuta Općine Bibinje (“Službeni glasnik
Zadarske županije” 17/09) načelnik Općine Bibinje dana 05. travnja, 2013. godine
donosi
ODLUKU
O dodjeli grba Općine Bibinje
Grb Općine Bibinje u 2013. godini dodjeljuje se
1. S. Placidi Sikirić- benediktinki rodom iz Bibinja za požrtvovni život posvećen
odricanju, vjeri, radu i molitvi. Redovnica je Samostana benediktinki Sv. Margarite u
Pagu - kolijevki paške čipke. Svojim načinom života uzoran je primjer radišnosti i
odricanja, a svojim molitvama velika zagovornica Bibinja i svih njegovih žitelja.
2. Matiji Šaravanji –mladom bibinjskom šahistu za iznimne rezultate postignute na
šahovskim natjecanjima. Član je ŠK „Goran“ iz Bibinja. Ovaj talentirani šahist prvak
je Zadarske županije u kategoriji do 14 godina, te višestruki kadetski prvak kluba.
2010. godine na prvenstvu Hrvatske do 12 godina, podijelio je 6 mjesto.
3. Mati Bugariji –mladom bibinjskom sportašu , hrvatskom reprezentativcu u malom
nogometu sa više od 40 nastupa za državnu reprezentaciju. Igrao je za naše
najuspješnije klubove Uspinjaču-Zagreb i Brodosplit. Osvaja drugo mjesto u
nacionalnom prvenstvu i igra finale državnog kupa. Sa mladom selekcijom U-21 u
Rusiji igra četvrtfinale Europskog prevenstva. Ponosno predstavljao Bibinje i
Hrvatsku diljem cijele Europe nastupajući u italiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Sloveniji,
portugalu, a svoje umijeće je pokazivao i u kolijevci malog nogometa u Brazilu.
4. Roki Sikiriću- hrvatskom odbojkaškom reprezentativcu za uspjehe postignute na
odbojkaškim natjecanjima kroz koja je ponosno predstavljao svoje Bibinje i
Hrvatsku.Svoje prve odbojkaške dane započinje kao član OK „Goran“ iz Bibinja.
Kroz svoju dosadašnju odbojkašku karijeru osim Hrvatske, nastupao je i za klubove iz
Austrije, Francuske, Italije, UAE, i Njemačke. Uz četiri osvojena prvenstva Hrvatske,
osvojio je još i prvenstvo Austrije i Njemačke, a uz najznačajnije uspjehe njegove
karijere veže se osvajanje tri hrvatska kupa, te osvojeni kupovi Francuske i Njemačke.
5. Tomislavu Braliću-priznatom bibinjskom glazbeniku za besprijekorni glazbeni izričaj
i velik doprinos promociji Bibinja, hrvatske glazbe i popularizaciji klapske pisme.
Nezaobilazno je ime u dalmatinskoj klapskoj glazbi, ali i izvrstan solo izvođač. Član je
zbora Petra Zoranića od 1985, a član klape Intrade od 1986. Nastupao je na brojnim
festivalima (Melodije hrvatskog Jadrana, Zadarfest, Dalmatinske šansone. Kad
govorimo o glazbenom izričaju Tomislava Bralića, valja naglasiti spoj iznimne
kvalitete i talenta, brojnih uspješnih suradnji i predanog rada. Sa svojom klapom
Intrade postigao je velik uspjeh, ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu.
6. Crkvenom zboru „Don Marko Sikirić“ iz Bibinja za izniman doprinos u kulturi i
umjetnosti u Bibinjama te za očuvanje tradicijskog liturgijskog pjevanja.Zbor Don
Marko Sikirić već dugi niz godina marljivim djelovanjem svojih članova čuva i
njeguje crkveno liturgijsko pjevanje, kao i umjetničko stvaralaštvo i običaje u
Bibinjama.
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Članak 2.
Grb Općine Bibinje dodjeljuje se posthumno:
1.

Tomislavu Ivčiću-jednom od najpoznatijih pjevača i skladatelja svog vremena za
izniman doprinos hrvatskoj glazbi, promicanju hrvatske državnosti i domoljublja.
Tijekom glazbene karijere proslavio se brojnim uspješnicama, uglavnom inspiriranim
dalmatinskim folklorom, ali i obradom poznatih talijanskih canzona. U svojoj je
bogatoj pjevačkoj i skladateljskoj karijeri napisao preko 200 pjesama i tekstova te
snimio 23 albuma. Među najpoznatijim pjesmama su:“Otrov s tvojih usana“,
„Kalelarga“, „Stop the war in Croatia“ i „Večeras je naša fešta“. Njegove pjesme i
danas žive u našim srcima a jedna od njih je i pjesma „Roko“ koju je posvetio
Bibinjama.
Članak 3.

Nagrade iz članaka 1. i 2. ove Odluke, dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
Općine Bibinje povodom dana Općine Bibinje.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Bibinje.
Načelnik
Nino Šimunić
Klasa:022-05/13-01/238
Ur.br:2198/02-01-13-1
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Na temelju čl. 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bibinje (
„Službeni glasnik Općine Bibinje „ br.2/13 ) Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje utvrdio
je pročišćeni tekst Statuta Općine Bibinje. Pročišćeni tekst Statuta Općine Bibinje obuhvaća
Statut Općine Bibinje ( „Službeni glasnik Zadarske županije“ br.17/09) i Statutarnu odluku o
izmjenama i dopunama statuta Općine Bibinje ( „Službeni glasnik Općine Bibinje“ br. 2/13) u
kojima je naznačen dan njihovog stupanja na snagu.
PROČELNIK
Marin Diklan , dipl.oec.

STATUT OPĆINE BIBINJE
(pročišćeni tekst)
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom, sukladno Zakonu, uređuje se samoupravni djelokrug Općine Bibinje,
njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela i službi, provođenje
referenduma i konzultiranje građana, oblici suradnje s drugim jedinicama samouprave u
zemlji i inozemstvu, financiranje i druga pitanja značajna za ostvarivanje prava i obveza
općine.
Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave.
Naziv općine je Općina Bibinje (u nastavku: Općina).
Sjedište Općine je u Bibinjama, Trg Tome Bulića 2.
Općina je pravna osoba, a zastupa je načelnik.
Područje općine određeno je Zakonom.
SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 3.
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja, a
osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i predškolsko obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu, šport i tehničku kulturu,
- zaštitu potrošača,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
3
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Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka
odredit će se poslovi čije je obavljanje općina dužna organizirati te poslovi koje općina može
obavljati.
Članak 4.
Odlukom Općinskog vijeća u skladu sa Statutom Općine Bibinje i Statutom Zadarske
županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Županiju.
Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine da joj, uz suglasnost središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave,
povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području
Općine Bibinje, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
OBILJEŽJA, PEČAT, DAN OPĆINE I JAVNA PRIZNANJA
Članak 5.
Općina ima grb i zastavu kao svoja obilježja.
Izgled i način uporabe grba i zastave uređuje se posebnom odlukom Vijeća.
Članak 6.
Općinsko vijeće, načelnik i upravna tijela imaju svoj pečat.
Izgled, sadržaj i način uporabe pečata uređuje se sukladno Zakonu.
Članak 7.
Dan 2. svibnja, kad je 1991. godine svoj život za obranu Hrvatske dao Franko Lisica
kao prva žrtva Domovinskog rata u Zadarskoj županiji i Općini Bibinje, te druga žrtva
Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, svečani je dan Općine koji se prigodno obilježava
svake godine kao Dan Općine Bibinje.
Članak 8.
Građane posebno zaslužne za Općinu Bibinje Općinsko vijeće može proglasiti
počasnim građanima.
Počasnim građanima dodjeljuje se povelja.
Članak 9.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga priznanja građanima i pravnim
osobama za osobite zasluge i uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života
značajnim za Općinu.
Nagrade i priznanja dodjeljuju se pod uvjetima i na način propisan posebnom
odlukom.
USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE
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Članak 10.
Tijela Općine su:
1. Općinsko vijeće (u nastavku: Vijeće)
2. Načelnik
3.upravna tijela Općine
Članak 11.
Vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine koje donosi opće i druge akte
sukladno zakonu, te obavlja i druge poslove u skladu sa ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Vijeće:
1. donosi Statut Općine;
2. donosi poslovnik o svom radu;
3. donosi opće akte i druge odluke kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog
djelokruga Općine;
4. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Vijeća;
5. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira,imenuje i razrješuje i
druge osobe određene zakonom , drugim propisom ili Statutom.
6. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine;
7. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu;
8. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna
9. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna;
10. donosi odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina te o raspolaganju
ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednosti prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno ako je veća od
1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje
ostalom imovinom planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima „te o raspolaganju ostalom imovinom.“
11. daje autentično tumačenje statuta i drugih akata koje donosi;
12. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine;
13. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u
nadležnost Vijeća.
Članak 12.
Članovi Vijeća mogu načelniku postavljati pitanja o njegovu radu na način uređen
poslovnikom.
Načelnik dva puta godišnje podnosi Vijeću polugodišnja izvješća o svom radu.
Vijeće može od načelnika tražiti izvješća o pojedinim pitanjima iz njegove
nadležnosti, a načelnik izvješće podnosi na prvoj narednoj sjednici Vijeća.
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Članak 13.
Vijeće može donositi odluke ukoliko je nazočna većina od ukupnog broja članova
Vijeća.
Odluke se u pravilu donose javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova,
osim ako Vijeće ne odluči da se u određenim pitanjima glasuje tajno.
Statut, poslovnik, proračun, godišnji obračun proračuna odnosno izvještaj o izvršenju
proračuna , odluka o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća, kao i odluke o
njihovu nepovjerenju, odnosno razrješenju, donose se većinom glasova svih članova.
Većinom glasova svih članova Vijeća odlučuje se i u ostalim, zakonom ili drugim
aktom, utvrđenim slučajevima.
Način rada Vijeća uređuje se poslovnikom.
Članak 14.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda svojih članova.
Prijedlog za imenovanje i razrješenje predsjednika i potpredsjednika može podnijeti
najmanje sedam članova Vijeća i Odbor za izbor i imenovanje.
Članak 15.
Predsjednik Vijeća predstavlja Vijeće, predsjeda sjednicom Vijeća i ima ostala prava i
obveze koja su utvrđena Poslovnikom.
Predsjednik Vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine
članova u roku15 dana od primitka zahtjeva.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će
sazvati načelnik u daljnjem roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 4. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne
trećine članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Predsjednika Vijeća u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje jedan od
potpredsjednika, ili u slučaju njihove spriječenosti ili odsutnosti drugi član Vijeća, na način
utvrđen Poslovnikom.
Članak 16.
Vijeće ima 13 članova.
Izbori, trajanje mandata te ostala prava i obveze članova Vijeća utvrđuju se Zakonom.
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Članak 17.
Član Vijeća svoju dužnost obavlja počasno.
Član predstavničkog tijela ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi
način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama predstavničkog
tijela.Prije početka obavljanja dužnosti član Vijeća priseže i potpisuje prisegu.Član Vijeća ima
pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Vijeća.
Članak 18.
Član Vijeća ima pravo sudjelovati u radu Vijeća i njegovih tijela, predlagati donošenje
odluke i drugih akata iz djelokruga Vijeća, te davati primjedbe na rad Vijeća.
Članak 19.
Članovi Vijeća dužni su čuvati podatke koji su zakonom određeni kao tajni, a koje su
saznali u obavljanju dužnosti u Vijeću.

Članak 20.
Na zahtjev članova Vijeća upravna tijela koja obavljaju poslove za potrebe Vijeća,
dužna su članovima Vijeća pružiti podatke potrebne za obavljanje njihove dužnosti.
Članak 21.
Vijeće osniva stalne i povremene odbore i radna tijela za raspravljanje pitanja i
pripreme odluka iz svoga djelokruga.
Stalna radna tijela Vijeća su:
- Mandatno-imunitetno povjerenstvo
- Odbor za izbor i imenovanje
- Odbor za Statut i Poslovnik
Vijeće može osnovati i druga stalna i povremena radna i savjetodavna tijela.
Članak 22.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz prethodnog članka uredit će
se odlukom o osnivanju tijela, odnosno Poslovnikom.
Načelnik
Članak 23.
Izvršno tijelo u Općini je načelnik.
Načelnik zastupa Općinu.
U obavljanju izvršnih poslova načelnik:
1. priprema prijedloge općih akata,
7
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2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Vijeća,
3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i prijedlog Odluke o izvršenja proračuna,
4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine,
5. upravlja prihodima i rashodima Općine,
6. usmjerava djelovanje i nadzire rad upravnih odjela i službi Općine u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,
7. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine
8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom
imovinom u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je
taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do
1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn, tada može odlučivati
najviše do 70.000,00 kn. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te
raspolaganje ostalom imovinom planirano je u proračunu Općine i provedeno u
skladu sa zakonskim propisima.
9. daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
10. provodi odluke Vijeća i odgovara joj za njihovo provođenje
11. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba osnovanih za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu koje je osnovalo predstavničko
tijelo, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, te je odluku o
imenovanju i razrješenju duža dostaviti predstavničkom tijelu u roku od 8 dana od
donošenja i objaviti je u „Službenom glasniku Općine Bibinje“.
12. obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim propisom.
Članak 24.
Načelnik donosi odluke (odluke, rješenja, zaključke, pravilnike, naputke i dr.) iz svoje
nadležnosti i utvrđuje prijedloge odluka za Vijeće na prijedlog upravnih tijela, ustanova i
drugih ovlaštenih predlagača ili na vlastitu inicijativu.
Članak 25.
Načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako utvrdi da je tim aktom
povrijeđen zakon.
Upravna tijela dužna su izvijestiti načelnika kada u izvršavanju i nadzoru provođenja
općih akata Vijeća uoče nezakonitosti.

Članak 26.
Načelnik ima jednog zamjenika.
Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju
dužnosti zamjenjuje zamjenik kojeg Načelnik ovlasti svojom odlukom.
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Članak 27.
Načelniku i njegovu zamjeniku mandat prestaje u slučajevima i na način propisan
zakonom ili drugi propis.
Načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma. u slučajevima i u
postupku propisanim zakonom.
Članak 28.
Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati
profesionalno, sukladno zakonu.
Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost
dostaviti pisanu obavijest jedinstvenom upravnom odjelu o tome na koji način će obnašati
dužnost.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti Općinski načelnik i njegov zamjenik imaju
pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja
dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Općinski načelnik i njegov zamjenik koji su dužnost obavljali profesionalno, po prestanku
profesionalnog obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja pod
uvjetima, u visini i na način kako je to uređeno zakonom.
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o
početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti Općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama zakona.
Upravna tijela
Članak 29.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ustrojavaju se upravni
odjeli, službe i druga općinska tijela.
Ustrojstvo, način rada i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom.
Radom upravnih tijela upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje
načelnik.

Članak 30.
Upravni odjeli i službe Općine u izvršavanju općih akata Vijeća donose pojedinačne
akte kojima rješavaju pitanja o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba.
Upravni odjeli i službe i drugi ovlašteni predlagači pripremaju prijedloge i nacrte
prijedloga odluka i drugih akata koje donosi načelnik i Vijeće, podnose izvješća o svom radu i
obavljaju druge propisane poslove.
Upravni odjeli i službe neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Vijeća
i o tome izvješćuju načelnika.
USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI I DRUGIH SLUŽBI
9
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Članak 31.
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga Općina može
osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe sukladno Zakonu.
Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu tih ustanova i pravnih
osoba.
Članak 32.
Ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina, obvezne su podnositi
izvješća o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima i na način kako to odluči Vijeće
sukladno Zakonu, a najmanje jednom godišnje.
JAVNOST RADA
Članak 33.
Rad Vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela je javan.
Javnost rada osigurava se javnim održavanjem sjednica, objavljivanjem općih i drugih
akata u službenom glasilu, izvješćima, sredstvima javnog priopćavanja i na drugi način.
Sjednicama Vijeća prisustvuje načelnik.
Sjednice Vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.
Sjednica Vijeća ili njegovih tijela mogu se održati bez nazočnosti javnosti ako se
raspravlja o stvarima koje su sukladno propisima označene kao tajna.
Javnost rada načelnika i Vijeća osigurava se objavljivanjem općih i drugih akata u
službenom glasilu, na oglasnoj ploči u zgradi Općine i na internet stranici Općine.
Članak 34.
Prije nego što stupe na snagu, opći akti se objavljuju u službenom glasilu.
Pojedinačni akti objavljuju se ako je to određeno u samom aktu ili na drugi način.
Članak 35.
Načelnik može pravilnikom podrobnije urediti način objavljivanja akata i uređivanja
općinskog službenog glasila.
FINANCIRANJE I IMOVINA
Članak 36.
Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini, kao i prava koja joj pripadaju
čine imovinu Općine.
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Članak 37.
Temeljni financijski akt Općine je proračun, kojeg Općinski načelnik kao jedini ovlašteni
predlagatelj predlaže na donošenje predstavničkom tijelu u zakonom određenim rokovima.
Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, utvrđuje se proračunom Općine koji se
donosi u zakonom određenim rokovima.
Ako se proračun ne donese prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno
financiranje, i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Vijeće.
Članak 38.
Nakon isteka godine za koju je proračun donesen Vijeće donosi godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna.
Članak 39.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o poslovima iz djelokruga Vijeća
putem referenduma i na drugi zakonom određeni način.
Referendum raspisuje predstavničko tijelo na prijedlog najmanje jedne trećine svojih članova,
na prijedlog Načelnika ili 20% ukupnog broja birača u Općini kao jedinici lokalne
samouprave, većine vijeća mjesnih odbora.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području općine i koji su
upisani u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Vijeće, osim odluke donesene na
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna
Vijeće može raspisati referendum za opoziv Načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njim, na prijedlog 20% ukupnog broja birača u Općini u skladu sa zakonom.
Vijeće će raspisati referendum za opoziv Načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njim, ukoliko se na zakonom predviđen način utvrdi da je prijedlog podnesen od
20% ukupnog broja birača u Općini.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Načelnika.
Vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Načelnika i njegovog zamjenika prije proteka
roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.
Odluka o opozivu Načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, donesena je
ako se na referendumu, za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta
većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini.
Na postupak referenduma za opoziv iz stavka 5. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju
odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje
provedba referenduma.
Članak 40.
Građani imaju pravo Vijeću predlagati donošenje određenog akta ili raspravljanje
odnosno rješavanje određenog pitanja iz njezina djelokruga.
O prijedlogu Vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u
popis birača Općine, te dati odgovor predlagateljima u roku tri mjeseca od prijama prijedloga.
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Članak 41.
Tijela Općine dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje
predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se
obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Tijela Općine dužna su u roku 30 dana od prijema predstavke ili pritužbe, građanima
dati odgovor.
SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA SAMOUPRAVE
Članak 42.
Općina u izvršavanju svoga samoupravnog djelokruga surađuje s drugim jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i s drugim pravnim osobama.
Članak 43.
U razvijanju suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave Općina može osnovati udruge, saveze, trgovačka društva i ustanove u
zajedničkom vlasništvu te uspostaviti druge oblike suradnje.
Članak 44.
Vijeće može donijeti odluku o uspostavljanju posebnih prijateljskih odnosa i sklapanju
sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih država
sukladno zakonu i međunarodnim ugovorima.
O uspostavljanju posebnih prijateljskih odnosa kao i uspostavljanju suradnje potpisuje
se posebna povelja, ugovor i sl. koje u ime Općine potpisuje načelnik sukladno odluci Vijeća.
Članak 45.
Pravo predložiti izmjenu i/ili dopunu Statuta ima jedna trećina članova Vijeća,
Načelnik i Odbor za statut i poslovnik.
Vijeće prethodno odlučuje većinom glasova svih članova hoće li pristupiti promjeni
Statuta, osim u slučaju kada se Statut usklađuje sa zakonom.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje
odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općine, a izvršni poslovi i zadaće u
nadležnosti su načelnika.
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Članak 47.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Općine Bibinje (Službeni glasnik
Zadarske županije, broj: 17/09), osim odredbi čl. 11. stavka 2.točke 5, čl. 23. st.3.točka 8. i
čl.28, koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih
općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.Akti koji nisu u
skladu s ovim Statutom uskladit će se u zakonom propisanom roku.Do usklađenja akata s
ovim Statutom oni ostaju na snazi osim u dijelu u kojem su u suprotnosti sa Statutom.
Članak 48.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Bibinje“
Klasa:021-05/13-01/3
Ur.broj:2198/02-01-13-13
Bibinje, 08.04.2013.

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bibinje za 2012. godinu, dodatak
Zaključku o izvršenju
PRAVNI TEMELJ: Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12), Pravilnik o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13)
OBRAZLOŽENJE: U „Narodnim novinama“ broj 24. od 27. veljače 2013. objavljen je
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, a njegove odredbe
primjenjuje se po prvi puta pri izradi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2012. godinu.
Pravilnikom se propisuju sadržaj te obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna.
Člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12), te člankom 4.
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna definiran je sadržaj
13
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godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, dok je člankom 110. Zakona, odnosno člankom 16.
Pravilnika utvrđena obveza Jedinstvenog upravnog odjela o dostavi načelniku godišnjeg izvještaja
o izvršenju proračuna do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, te obveza načelnika da
podnese predstavničkom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće
proračunske godine.
Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o planiranim i ostvarenim
prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
ostvarenju postavljenih planova i uspješnosti ispunjenja ciljeva.
Ukupni prihodi i primici Općine Bibinje u 2012. godini planirani su u iznosu od 14.518.475kuna,
a ostvareni u iznosu od 12.922.222 kuna. Rashodi i izdaci iznose 11.814.994 kune te je ostvaren
višak prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju od 1.107.228 kuna, od što je smanjilo manjak
prihoda iz prethodnih godina na 6.921.335 kuna.
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 7.512.748 kuna, ili 99,6% plana, koji iznosi 7.543.475
kuna, po grupama kako slijedi:
Prihodi od poreza (grupa 61) – ostvareni u ukupnom iznosu od 3.257.644 kuna ili 0,5% manje
od plana, od toga su prihodi od poreza na dohodak ostvareni u iznosu od 1.995.240 kuna, što je
smanjenje za 4.1% u odnosu na 2011. godinu (ostvareno 2.081.380), uzrokovano prvenstveno
porastom nezaposlenosti i promjenom stopa poreza na dohodak.
Prihodi od pomoći (grupa 63) – ukupno su ostvareni u iznosu od 946.004 kuna, odnosno 99,6%
od plana. Najveći udio ovih prihoda odnosi se na pomoć Ministarstva poduzetništva i obrta za
poslovnu zonu Lonići u iznosu od 587.854 kune.
Prihodi od imovine (grupa 64) - ostvareni su u iznosu od 698.946 kune ili 107,5% plana. U
strukturi ovih prihoda najznačajniji udio imaju: prihodi od naknada za koncesije (385.318 kuna),
te prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (122.664 kuna)
Prihodi od administ. pristojbi (grupa 65) – ostvareni su u iznosu od 2.551.575 kuna ili 97,8%
od plana, od čega se 2.287.426 kuna odnosi na prihode od komunalnih doprinosa i naknada.
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (grupa 66) – ostvareni su u ukupnom
iznosu od 32.900 kuna ili 100% od plana, o odnose se na donacije za Raspivano Bibinje.
Ostali prihodi (grupa 68) – ostvareni su u iznosu od 25.679 kuna ili 102,3% plana.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirana su u iznosu od 4.855.000 kuna,
ostvarena u ukupnom iznosu od 5.409.474kuna ili 111,4% od plana, a odnose se na prodaju
zemljišta u poslovnoj zoni Lonići.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
U 2012. godini nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA
Višak prihoda u iznosu od 1.107.228 kuna, a koji je utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju
Proračuna Zadarske županije za 2012. godinu, smanjiti će manjak prihoda iz prethodnih godina.
RASHODI I IZDACI
Ukupni rashodi i izdaci razrađeni su po ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj
klasifikaciji.
Tablica - Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u 2012. godini po ekonomskoj klasifikaciji
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Opis

Plan 2012.

Izvršenje
2012.

RASHODI POSLOVANJA

7.865.046

7.625.259

97,0%

Rashodi za zaposlene

1.292.100

1.283.258

99,3%

Materijalni rashodi

4.836.745

4.658.996

96,3%

Financijski rashodi

108.500

77.320

71,3%

Naknade građanima i kućanstvima

806.070

821.581

101,9%

Ostali rashodi
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE

821.631

784.104

95,4%

6.381.075

4.189.735

65,7%

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini

474.505

474.504

5.655.570

3.501.437

61,9%

251.000

213.794

85,2%

Ukupni rashodi

14.246.121

11.814.994

82,9%

Indeks

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 14.246.121 kunu, a ostvareni su u iznosu od 11.814.994
kune ili 82.9% plana.
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Na temelju članka 110 Zakona o proračunu (''Narodne novine'', broj 87/08,
136/12), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13) i članka 11. Statuta Općine Bibinje
("Službeni glasnik Zadarske Županije" broj 17/09) Općinsko vijeće Općine Bibinje
na svojoj 26. sjednici održanoj dana 05.04.2013. godine, donosi:

ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

I.

OPĆI DIO PRORAČUNA
Članak 1.
Proračun Općine Bibinje za 2012. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun sastoji se od):

A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6)
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa
7)
Ukupni prihodi (klasa 6+7)
RASHODI POSLOVANJA (klasa 3)
RASHODI ZA NABAVU
16

2012

IZVR.
2012

INDEK
S

7.543.47
5

7.512.74
8

99,6%

4.855.00
0

5.409.47
4

111,4
%

12.398.4
75

12.922.2
22

104,2
%

7.865.04
6

7.625.25
9

97,0%
65,7%
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NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa
4)

6.381.07
5

4.189.73
5

Ukupni rashodi (klasa 3+4)

14.246.1
21

11.814.9
94

Višak/manjak (klasa(6+7)-(3+4))

-

-

0,0%

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

2.120.00
0

-

0,0%

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
(klasa 5)

2.120.00
0

-

0,0%

-

-

0,0%

Neto zaduživanje/financiranje
(klasa 8-5)

6.921.33
5
6.921.33
5

0,0%

VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ
PRETHODNIH GODINA (klasa 9)

2.120.00
0
8.028.56
3
8.028.56
3

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
(klasa 6+7+8+9)

6.489.91
2

4.893.65
9

75,4%

UKUPNI RASHODI I IZDACI (klasa
3+4+5)

14.246.1
21

11.814.9
94

82,9%

RASPOLOŽIVA SREDSTVA
PRETHODNIH GODINA

17

82,9%

86,2%
86,2%
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Članak 2.
Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u
Računu prihoda i rashoda
i Računu financiranja za 2012.godinu kako
slijedi:

KONTO

UKUPNI PRIHODI
A. RAČUN PRIHODA I
RASHODA
VRSTA PRIHODA

6

Prihodi poslovanja

7.543.475

7.512.748

99,6%

61

Prihodi od poreza

3.275.000

3.257.644

99,5%

611

Prirez i porez na dohodak

2.025.000

1.995.240

613

Porezi na imovinu

1.075.000

1.080.258

614

175.000

182.146

63

Porezi na robu i usluge
Pomoći iz inozemstva
(darovnice) i od subjekata
unutar općeg proračuna

98,5%
100,5
%
104,1
%

950.000

946.004

99,6%

633

Pomoći iz proračuna

950.000

946.004

64

Prihodi od imovine

650.475

698.946

641

Prihodi od financijske imovine 475
Prihodi od nefinancijske
imovine
650.000
Prihodi od upravnih i
administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim
propisima i naknadama
2.610.000
Upravne i administrativne

99,6%
107,5
%
100,2
%
107,5
%

642

65
651

18

476
698.470

2.551.575

97,8%
57,2%
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pristojbe
Prihodi po posebnim
propisima
Komunalni doprinosi i
naknade

165.000

94.440

160.000

169.709

2.285.000

2.287.426

32.900

32.900

-

-

32.900

32.900

68

Ostali prihodi
Prihodi koje proračuni i pror.
korisnici ostvare obavljanjem
vlast.djelatnosti
Donacije od pravnih i fizičkih
osoba izvan opće države
Kazne, upravne mjere i
ostali prihodi

25.100

25.679

683

Ostali nespomenuti prihodi

25.100

25.679

4.855.000

5.409.474

4.855.000

5.409.474

111,4
%
111,4
%

4.855.000

5.409.474

111,4
%

14.246.12
1

11.814.994

82,9%

652
653
66
661
663

7
71
711

KONTO

Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje
neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje
materijalne imovine-prirodnih
bogatstava

UKUPNI RASHODI I IZDACI
VRSTA RASHODA

106,1
%
100,1
%
100,0
%
0,0%
100,0
%
102,3
%
102,3
%

3

Rashodi poslovanja

7.865.046

7.625.259

97,0%

31

Rashodi za zaposlene

1.292.100

1.283.258

99,3%

311

Plaće za redovan rad

1.089.000

1.087.072

99,8%

312

Ostali rashodi za zaposlene

25.100

22.095

88,0%

313

Doprinosi na plaće

178.000

174.091

97,8%

32

Materijalni rashodi
Naknade troškova
zaposlenima
Rashodi za materijal i
energiju
Rashodi za usluge

4.836.745

4.658.996

96,3%

84.000

79.884

95,1%

705.000

672.149

95,3%
95,3%

321
322
323

19
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329
34
342
343

Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene kredite i
zajmove

8. travnja 2013. godine

3.631.745

3.459.439

416.000

447.524

107,6
%

108.500

77.320

71,3%

31.500

-

77.000

77.320

0,0%
100,4
%

806.070

821.581

372

Ostali financijski rashodi
Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna

806.070

821.581

101,9
%
101,9
%

38

Ostali rashodi

821.631

784.104

95,4%

381

Tekuće donacije

821.631

784.104

95,4%

382

Kapitalne donacije

-

-

0,0%

386

-

-

0,0%

6.381.075

4.189.735

474.505

474.504

0,0%

474.505

474.504

0,0%

42

Kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu
neproizvedene imovine
Materijalna imovina- prirodna
bogatstva
Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne
imovine

5.655.570

3.501.437

61,9%

421

Građevinski objekti

4.870.570

2.746.574

56,4%

422

Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena
imovina
Predujmovi za nabavu
proizv.dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna
ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
B. RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRA
NJA
VRSTA IZDATAKA
Primici od financijske
imovine i zaduživanja

55.000

51.738

94,1%

50.000

23.125

680.000

680.000

46,3%
100,0
%

251.000

213.794

85,2%

251.000

213.794

85,2%

2.120.000

-

37

4
41
411

426
428
45
451

KONTO
8

20

65,7%

0,0%
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84
843

KONTO
9

Vlastiti izvori

92

Rezultat poslovanja
Višak/manjak prihoda ili
primitaka

922

II.

Primici od zaduživanja
Primljeni krediti i zajmovi od
banaka i ostalih financijskih
institucija
C. RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
OPIS

2.120.000

8. travnja 2013. godine

-

0,0%

2.120.000

8.028.563
8.028.563
8.028.563

0,0%

6.921.335
6.921.335
6.921.335

86,2%
86,2%
86,2%

POSEBNI DIO PRORAČUNA
Članak 3.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 11.814.994 kn raspoređuju se u
posebnom dijelu proračuna Općine
Bibinje za 2012. godine prema korisnicima,organizacijskoj, funkcijskoj i
programskoj klasifikaciji kako slijedi:
PO
Z.

KONTO

VRSTA RASHODA I
IZDATAKA
UKUPNO RASHODI 14.246.1
I IZDACI
21

RAZDJEL 0100
PREDSTAVNIČKA
I IZVRŠNA TIJELA
elava: 0100-01 PREDSTAVNIČKA I
IZVRŠNA TIJELA
elavni proeram: Predstavnička i izvršna
tijela
21

85.600

11.814.9
94

82,9%

103.986

121,5
%
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Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga
predstavničkog i izvršnog tijela
Aktivnost:Predstavničko i izvršno tijelo
Rashodi
3
poslovanja
85.600
32
1

2

103.986

121,5
%
133,4
%
133,4
%
100,0
%
100,0
%

55.000

73.386

329

Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja

55.000

73.386

38

Ostali rashodi

30.600

30.600

381

Tekuće donacije

30.600

30.600

14.160.5
21

11.711.0
08

82,7%

3.310.10
5

3.547.55
5

107,2
%

Rashodi
poslovanja

2.780.60
0

3.021.31
3

108,7
%

1.028.10
0

1.023.60
9

99,6%

864.000

863.301

99,9%

25.100

22.095

88,0%

139.000

138.213

99,4%

1.645.00
0

1.921.31
1

116,8
%

80.000

76.012

95,0%

295.000

290.645

98,5%

995.000

1.263.48
8

127,0
%

RAZDJEL 0200
JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL
eLAVA 0210
JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL
Funkcijska klasifikacija: 01
Glavni program: Poslovanje JUO-a
Program: Priprema i donošenje akata iz
djelokruga tijela
Aktivnost: Rashodi za poslovanje JUO-a
3

3

311

4

312

Rashodi za
zaposlene
Plaće za redovan
rad
Ostali rashodi za
zaposlene

5

313

Doprinosi na plaće

32

Materijalni rashodi
Naknade troškova
zaposlenima
Rashodi za materijal
i energiju

31

6

321

7

322

8

8. travnja 2013. godine

323

Rashodi za usluge
22
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329
34

42

Financijski rashodi
Kamate za primljene
kredite i zajmove
Ostali financijski
rashodi
Rashodi za nabavu
nefinancijske
imovine
Rashodi za nabavu
neproizvedene
imovine
Materijalna imovinaprirodna bogatstva
Rashodi za nabavu
proizvedene
dugotrajne imovine

422

Postrojenja i oprema

10

342

11

343
4
41

12

13

Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja

411

GLAVA 0220 VATROGASTVO I
CIVILNA ZAŠTITA
Funkcijska klasifikacija: 03
Glavni program: Vatrogastvo i civilna
zaštita
Program: Zaštita od požara i civilna zaštita
Aktivnost: Rad DVD-a Bibinje
Rashodi
3
poslovanja
32
14

15

Materijalni rashodi

323
Rashodi za usluge
Aktivnost: Donacije
udrugama za zaštitu
od požara i civilnu
zaštitu

275.000

291.166

105,9
%

107.500

76.393

71,1%

31.500

-

76.000

76.393

0,0%
100,5
%

529.505

526.242

99,4%

474.505

474.504

474.505

474.504

100,0
%
100,0
%

55.000

51.738

94,1%

55.000

51.738

94,1%

-

5.000

0,0%

-

5.000

0,0%

-

5.000

0,0%

-

5.000

0,0%

0,0%

38

Ostali rashodi

-

381

Tekuće donacije

-

GLAVA 0230 KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA

8.617.57
23
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-

0,0%
0,0%

5.988.21

69,5%

BROJ: 2

Službeni glasnik Općine Bibinje

0
Glavni program: Komunalna
infrastruktura
0231-Održavanje objekata i
uređaja komunalne
Program:
infrastrukture
Aktivnost:Održava
nje komunalne
infrastruktureostalo
Rashodi
3
poslovanja
280.000
32
16

323
Aktivnost:
Održavanje javnih
površina
3
32

17

322

18

323
Aktivnost:Održava
nje nerazvrstanih
cesta
3
32

19
20

322
323
Aktivnost:
Održavanje javne
rasvjete
3
32

21

322

8. travnja 2013. godine

1

183.392

65,5%

Materijalni rashodi

280.000

183.392

65,5%

Rashodi za usluge

280.000

183.392

65,5%

1.400.00
0

1.271.42
1

90,8%

1.400.00
0

1.271.42
1

90,8%

1.400.00
0

1.271.42
1

50.000

57.668

90,8%
115,3
%

1.350.00
0

1.213.75
3

89,9%

375.000

314.048

83,7%

375.000

314.048

83,7%

Materijalni rashodi
Rashodi za materijal
i energiju

375.000

314.048

83,7%

75.000

71.549

95,4%

Rashodi za usluge

300.000

242.499

80,8%

606.000

495.302

81,7%

606.000

495.302

81,7%

606.000

495.302

81,7%

255.000

252.287

98,9%

Rashodi
poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal
i energiju
Rashodi za usluge

Rashodi
poslovanja

Rashodi
poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal
i energiju
24
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23

24
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323
343
Aktivnost: Zaštita
okoliša

Rashodi za usluge
Ostali financijski
rashodi

8. travnja 2013. godine

350.000

242.088

69,2%

1.000

927

92,7%

65.000

60.555

93,2%

3

Rashodi
poslovanja

65.000

60.555

93,2%

32

Materijalni rashodi

65.000

60.555

93,2%

Rashodi za usluge

65.000

60.555

93,2%

Rashodi
poslovanja

40.000

-

0,0%

323
Program: 0232Izgradnja objekata i
uređaja komunalne
infrastrukture
3
32

40.000

-

0,0%

30.000

-

0,0%

25

322

Materijalni rashodi
Rashodi za materijal
i energiju

26

323

Rashodi za usluge

10.000

-

0,0%

27

382

Kapitalne donacije

-

-

0,0%

38

Ostali rashodi
Kapitalne donacije
trgovačkim
društvima

-

-

0,0%

28

386

4
42
29

421
Kapitalni projekt:
Poslovna zona
Lonići

30

421

31

428

Rashodi za nabavu
nefinancijske
imovine
Rashodi za nabavu
proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti

Građevinski objekti
Predujmovi za
nabavu
proizv.dugotrajne
25

-

0,0%

5.851.57
0

3.663.49
3

62,6%

5.600.57
0

3.449.69
9

61,6%

5.550.57
0

2.746.57
4

49,5%

3.260.00
0

3.256.46
9

99,9%

2.580.00
0

2.576.46
9

99,9%

680.000

680.000

0,0%
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imovine
Kap. projekt:
Rekonstr.-izmj. el.
prijenosnih
vodova 110kV
32

33

34

35

36

37

421
Kapitalni projekt:
Izgradnja cesta
Općine Bibinje

Građevinski objekti

421
Kapitalni projekt:
Javna rasvjeta
Općine Bibinje

Građevinski objekti

421
Kapitalni projekt:
Brdo Križ

Građevinski objekti

421
Kapitalni projekt:
Vodovod

Građevinski objekti

421
Kapitalni projekt:
Prostorno i
urbanističko
planiranje

Građevinski objekti

426

45
38

39

451
Kapitalni projekt:
Športski centar
Crljenica

451
Kapitalni projekt:
Igralište i
prostorije NK
Bibinje
40
451

Nematerijalna
proizvedena imovina
Rashodi za
dodatna ulaganja
na nefinancijskoj
imovini
Dodatna ulaganja na
građevinskim
objektima

Dodatna ulaganja na
građevinskim
objektima

2.120.00
0

-

0,0%

2.120.00
0

-

0,0%

82.570

82.569

82.570

82.569

100,0
%
100,0
%

31.500

31.052

0,0%

31.500

31.052

0,0%

-

-

0,0%

-

-

0,0%

56.500

56.484

0,0%

56.500

56.484

0,0%

50.000

23.125

46,3%

50.000

23.125

46,3%

251.000

213.794

85,2%

251.000

213.794

85,2%

63.000

62.873

99,8%

63.000

62.873

99,8%

Dodatna ulaganja na
26

-

0,0%
0,0%
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građevinskim
objektima
Kapitalni projekt:
Obalni pojas
41

42

43

451
Kapitalni projekt:
Prostorije Općine
Bibinje
451
Kapitalni projekt:
Osnovna škola S.
Radića
451

-

-

88.000

75.920

Dodatna ulaganja na
građevinskim
objektima

Dodatna ulaganja na
građevinskim
objektima

Dodatna ulaganja na
građevinskim
objektima

8. travnja 2013. godine

88.000

75.920

86,3%

-

-

0,0%

-

0,0%

100.000

75.000

75,0%

100.000

75.000

75,0%

273.221

98,4%

273.221

98,4%

259.649

98,4%

223.771

99,5%

GLAVA 0240
ŠKOLSTVO,
PREDŠKOLSKI
ODGOJ I
NAOBRAZBA
277.700
Glavni program: ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI
ODGOJ I NAOBRAZBA
Program: Javne potrebe u predškolstvu
Aktivnost: Sufinanciranje potreba Dječjeg
vrtića LEPTIRIĆI
Rashodi
3
poslovanja
277.700
Rashodi za
31
zaposlene
264.000
Plaće za redovan
44
311
rad
225.000
45

86,3%

313

Doprinosi na plaće

39.000

35.878

92,0%

32

13.700

13.572

99,1%

4.000

3.872

96,8%

9.700

9.700

0,0%
100,0
%

521.000

480.527

46

321

47

322

Materijalni rashodi
Naknade troškova
zaposlenima
Rashodi za materijal
i energiju

48

323

Rashodi za usluee

GLAVA 0250
PROGRAMSKA
27

-

92,2%
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DJELATNOST
KULTURE
Glavni program: Kultura
Program: Javne potrebe u kulturi
Aktivnost: Organizacija kulturnih i zabavnih
programa
Rashodi
3
poslovanja

49
50

51

480.527

92,2%

Materijalni rashodi

341.000

304.892

89,4%

323

Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja

255.000

221.920

87,0%

86.000

82.972

96,5%

38

Ostali rashodi

180.000

175.635

97,6%

381

Tekuće donacije

180.000

175.635

97,6%

479.545

458.863

95,7%

329
Aktivnost:
Financiranje rada
KUD-a i ostalih
udruga

32

Materijalni rashodi

17.045

17.044

323

Rashodi za usluge
Naknade
građanima i
kućanstvima na
temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade
građanima i
kućanstvima iz
proračuna

17.045

17.044

95,7%
100,0
%
100,0
%

32.500

42.500

130,8
%

32.500

42.500

130,8
%

37

53

521.000

32

GLAVA 0260
PROGRAMSKA
DJELATNOST
ŠPORTA
Glavni program: Šport
Program: Organizacija rekreacije i
športskih aktivnosti
Aktivnost: Financiranje rada sportskih
udruga i sportaša
Rashodi
3
poslovanja

52
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372

28

479.545

458.863
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38

Ostali rashodi

430.000

399.319

92,9%

381

Tekuće donacije

430.000

399.319

92,9%

954.601

957.631

100,3
%

954.601

957.631

100,3
%

773.570

779.081

100,7
%

773.570

779.081

100,7
%

GLAVA 0270
PROGRAMSKA
DJELATNOST
SOC. SKRBI
Glavni proeram: Djelatnosti socijalne
skrbi i zdravstva
Proeram: Socijalna skrb i pomoći
Aktivnost: Naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
Rashodi
3
poslovanja
Naknade
građanima i
kućanstvima na
temelju osiguranja
37
i druge naknade
Ostale naknade
građanima i
kućanstvima iz
55
372
proračuna
Aktivnost:
Financiranje rada
udruga

56
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38

Ostali rashodi

181.031

178.550

98,6%

381

Tekuće donacije
Članak 4.

181.031

178.550

98,6%

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Bibinje.
Klasa: 021-05/13-01/3
Ur. broj: 2198/02-01-13Bibinje, 05.04.2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof.
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Na temelju članka 11. Statuta Općine Bibinje (“Službeni glasnik Zadarske županije” 17/09) Općinsko
vijeće Općine Bibinje na svojoj 26. sjednici održanoj dana 05. 04. 2013. godine, usvaja:
Financijski izvještaj društva Bibinjac d.o.o.
za 2012. godinu
Članak 1.
Bilješka 1. Osnovni podaci o društvu
Bibinjac d.o.o je društvo s ograničenom odgovornošću (dalje Društvo) registrirano za
komunalne djelatnosti. Društvo je osnovano u listopadu 2003. godine pod matičnim brojem subjekta
(MBS) 110002785. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn.
Temeljem obavijesti o razvrstavanju poslovih subjekata prema Nacionalnoj Klasifikaciji djelatnosti
Državnog zavoda za statistiku Zagreb, društvo ima brojčanu oznaku razreda 3811, a matični broj
poslovnog subjekta je 01810189, te OIB: 08510701052.
Sjedište Društva je u ulici Put Petrine 2, 23205 Bibinje.
Društvo zastupa pojedinačno i samostalno gospodin John Ivan Krstičević.
U 2011. godini Društvo je prosječno zapošljavalo 13 radnika, a u 2012. godini 12 radnika.
Bilješka 2. Prihodi
Poslovni prihodi priznaju se sukladno HSFI-u 15. Prikazujemo ih na sljedeći način;
Pozicija:
Prihodi od prodaje
Ostali prihodi
Ukupno

2011
1.896.274,73
3.617,70
1.899.892,43

2012
1.716.902,36
344.007,30
2.060.909,66

U 2012. godini prihodi su se povećali u odnosu na prethodnu godinu za 161.017,23 kn (8,47%).
Najveći udio u prihodima čine komunalne usluge, zatim prodaja novih grobnica, grobna naknada,
prihodi od pružanju usluga korištenja sportske dvorane, parking I ostalih usluga. U ovu stavku se
nalaze i prihodi od državnih potpora za određene namjene (javni radovi).
Financijski prihodi:
Pozicija:
Financijski prihodi-kamate

2012
13,51

Financijski prihodi odnose se na pasivne kamate.
Bilješka 3. Rashodi
Poslovni rashodi priznaju se sukladno određenjima HSFI-a 16. Prikazujemo ih na slijedeći način;
Pozicija:
Troškovi sirovina i materijala
Ostali vanjski troškovi
Troškovi osoblja

2012
307.471,95
358.837,35
1.138.470,15
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78.424,02
50.573,72
1.933.777,19

Troškovi sirovina i materijala odnose se na osnovni materijal I sirovine (beton, armaturne mreže,
čelik), potrošena energija u proizvodnji dobara I usluga, troškovi sitnog inventara, trošak rezervnih
dijelova I materijala za održavanje, uredski materijal, dijelovi I sklopovi te materijal za čišćenje I
održavanje.
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) odnose se na nabavu usluga za tekuće održavanje, nabava
usluga za investicijsko održavanje, usluge u cestovnom prometu, održavanje hortikulture, te troškovi
reprezentacije.
Troškovi osoblja odnose se na troškove neto plaća , troškove poreza i doprinosa iz plaće, te doprinosi
na plaće.
Amortizacija odnosi se na amortizaciju transportnih sredstava, amortizaciju opreme, računala,
programa te računalne mreže.
Ostali troškovi odnose se na članarine komori, premije osiguranja, bankovne usluge, troškovi platnog
prometa, naknade troškova darova i potpore te otpremnine.
Financijski rashodi:
Pozicija:
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi

2012
20.728,52

Financijski rashodi odnose se prvenstveno zbog kamata na leasing poslovanje (otplata lakog terenskog
vozila), na zatezne kamate, te kamate na poreze, doprinose i dr. davanja.
Bilješka 4. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina
Pregled kretanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u 2011. godini:
Nabavna vrijednost
Stanje 02.10.2010
Nabava
Prodaja i rashodovanje imovine
Stanje 31.12.2010
Ispravak vrijednosti
Stanje 31.12.2010
Amortizacija
Prodaja i rashodovanje imovine
Stanje 31.12.2012
Neto knjigovodstvena vrijednost
Na datum 31.12.2012

Nematerijalna imovina- software
10.310,00

10.310,00
10.310,00
5.584,58
5.584,58
4.725,42

U listopadu 2010. je nabavljen softver za računovodstvene poslove i materijalno poslovanje netovrijednosti 10.310,00 kuna, koji će se amortizirati kroz 4 godine, a kroz 2012. godinu je amortizirano
5.584,58 kuna što je umanjilo njegovu vrijednost na 4.725,42 kune.
Nabavna vrijednost
Stanje 31.12.2012.
Nabava
Prodaja i rashodovanje imovine
Stanje 31.12.2012

Materijalna imovina
362.432,35
362.432,35
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Ispravak vrijednosti
Stanje 31.12.2010
Amortizacija 2012.
Prodaja i rashodovanje imovine
Stanje 31.12.2012
Neto knjigovodstvena vrijednost
Na datum 31.12.2012

200.119,12
248.538,46
248.538,46
113.893,89

Dugotrajna materijalna imovina odnosi se na imovinu nabavljenu u 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012.
godini.
U dugotrajnu materijalnu imovinu u najvećem udjelu pripadaju lako terensko vozilo, pozornica,
terminal BIP 1300 IK, klima uređaji, motrone kosilice i ostalo.

Bilješka 5. Kratkotrajna imovina
Kratkotrajna potraživanja odnose se na potraživanja sa rokom dospijeća od jedne godine. Struktura
ovih potraživanja na 31. prosinca 2012. godine:
Pozicija potraživanja
Potraživanja od kupaca
Potraživanja od državnih institucija
Ostala potraživanja
Ukupno

2011
420.580,70
4.969,68
862,54
426.412,92

2012
447.274,79
22.619,30
3.715,72
473.609,81

Stavka potraživanja od kupaca se odnosi na potraživanje prema kupcima za komunalne usluge, grobna
naknada,usluge korištenja sportske dvorane i parkinga, a potraživanja od državnih institucija na
potraživanja za refundaciju bolovanja od HZZO-a.
Ostala potraživanja odnose se na pretporez koji još nije priznat.
Bilješka 6. Novac na računu i u blagajni
Struktura pozicije novca na računu i u blagajni 31.12.2012. godine:
Pozicija
Žiroračun
Blagajna
Stanje na žiro računima i blagajni

2011.
10.231,80

2012.
11.041,70

735,52

3.377,81

10.967,32

14.419,51

Društvo ima otvoren račun u Hypo alpe-adria-bank d.d. i Zagrebačkoj banci.
Bilješka 7. Kratkoročne obveze
Struktura kratkoročnih obveza na dan 31.12.2012. godine:
Pozicija obveza:
Obveze prema dobavljačima
Obveze za poreze, doprinose i slična
davanja

2011.
293.757,05

2012.
471.325,86

178.509,25

166.636,34
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Obveze prema zaposlenima

56.805,59

53.019,86

Ukupno kratkoročne obveze

529.071,89

690.982,06

Obveze prema dobavljačima odnose se na obveze prema dobavljačima u zemlji.
Obveze za poreze i doprinose i slična javna davanja odnose se na pripadajuće poreze i doprinose:
-po osnovu plaća za prosinac 2012. godine, koje su isplaćene u siječnju 2013. godine u iznosu od
29.614,97 kn,
-obveze za PDV u iznosu od 135.469,34 kn,
-obveze za porez na dobit, obveze za turističku članarinu, obveze za naknadu HGK te obvezu za
nadoknadu za šume.
Obveze prema zaposlenima odnose se na obveze po osnovu plaće za prosinac 2012., a koja je
isplaćena u siječnju 2013. godine. Sa isplatom u siječnju ova obveza prema zaposlenicima više ne
postoji.
Bilješka 8. Dugoročne obveze
Struktura dugoročnih obveza na dan 31.12.2012. godine:
Pozicija obveza:

2012.

Financijski najam vozila - leasing

70.618,95

Ostale obveze prema povezanim i nepovezanim
poduzetnicima
Ukupno dugoročne obveze

114,45
70.733,40

Stavka financijski najam vozila odnosi se na Ugovor o financijskom leasingu s VB Leasing d.o.o.
sklopljen u lipnju 2009. godine na temelju kojeg je nabavljeno lako terensko vozilo.
Bilješka 9. Kapital i rezerve
Struktura kapitala i rezervi društvana na 31.12.2012. prikazana je u nastavku:
Pozicija
Temeljni kapital
Dobit tekuće godine 2012.

31.12.2012.
20.000,00
105.042,46
278.800,63

Preneseni gubitak iz 2010. i 2011. g

Iskazana vrijednost upisanog kapitala u visini od 20.000 kuna odnosi se u cijelosti na upisani i
uplaćeni kapital. Navedena je pozicija usklađena s upisom u Trgovačkom sudu.
Dobit tekuće godine iznosi 105.042,46 kuna. Tim iznosom pokrit će se preneseni gubitak iz 2010.
godine.
Članak 2.
Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bibinje.
Klasa: 021-05/13-01/3
Ur.br: 2198/02-01-13-3
Bibinje, 05.04.2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof.
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Na temelju članka 11 i 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), ) te članka 11. Statuta Općine Bibinje («Službeni
glasnik Zadarske županije», broj 17/09), Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 26.
sjednici održanoj 05. travnja 2013. godine, donosi
ODLUKU O DAVANJU KONCESIJE
za komunalnu djelatnost skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
sa područja Općine Bibinje
Članak 1.
Davatelj koncesije Općina Bibinje, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja,
koncesiju za komunalnu djelatnost - skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa
područja Općine Bibinje dodjeljuje P.O. «Mariji», vlasnici Mariji Režan iz Bibinja kao
najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 2.
Koncesija za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Bibinje iz
članka 1. ove Odluke dodjeljuje se na vrijeme od 5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora.
Godišnji iznos naknade za koncesiju iznosi 21.000,00 kuna. Za vrijeme obavljanja djelatnosti
koncesije, koncesionar se mora pridržavati zakonskih propisa i pravila struke.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke, načelnik Općine Bibinje i P.O. «Marija», vl. Marija Režan iz Bibinja,
u roku od 15 dana od donošenja ove Odluke, sklopit će Ugovor o koncesiji na vrijeme od 5
(pet) godina, kojim će se odrediti međusobna prava i obveze.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na danom objave u Službenom glasniku Općine Bibinje.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti tužba pred Upravnim
sudom Republike Hrvatske.
Klasa: 021-05/13-01/3
Ur.br: 2198/02-01-13-4
Bibinje, 05. 04. 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof
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Na temelju članaka 8. i 35. 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 i 144/12), te članka 11. Općine Bibinje („Službeni glasnik Zadarske županije“
broj 17/09), Općinsko vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj dana 05. 04. 2013. godine, d o n o
s i:
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE BIBINJE
Članak 1.
U članku 11. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:
„5. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge
osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom;“
U stavku 2. točka 10. mijenja se i glasi:
„10. donosi odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina te o raspolaganju ostalom
imovinom Općine čija pojedinačna vrijednosti prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno ako je veća od
1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje
ostalom imovinom planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima „te o raspolaganju ostalom imovinom;“.
Članak 2.
U članku 13. stavku 3. iza riječi: „obračun proračuna“, a prije riječi: „odluka o izboru“ dodaju
se riječi: „ odnosno izvještaj o izvršenju proračuna“.
Članak 3.
U članku 15.u stavku 4. broj: „15“ mijenja se i glasi „8“.
Članak 4.
U članku 16.stavku 1. broj „15“ mijenja se i glasi „13“.
Članak 5.
U članku 17. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Član predstavničkog tijela ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi
način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama predstavničkog
tijela.“
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 6.
U članku 23. u stavku 3. točka 8. mijenja se i glasi:
„8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom
imovinom u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od
1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je
taj iznos manji od 70.000,00 kn, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kn. Stjecanje i
otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano je u
proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonskim propisima;“.
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U stavku 3. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:
„11. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava
i drugih pravnih osoba osnovanih za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za Općinu koje je osnovalo predstavničko tijelo, osim ako
posebnim zakonom nije drugačije određeno, te je odluku o imenovanju i razrješenju dužan
dostaviti predstavničkom tijelu u roku od 8 dana od donošenja i objaviti je u „Službenom
glasniku Općine Bibinje“ .
U stavku 3. dosadašnja točka 11. postaje točka 12.
Članak 7.
U članku 27. u stavku 1. točka iza riječi: „zakon“ se briše i dodaju se riječi: „ ili drugi propis.“
Članak 8.
U članku 26. u stavku 1. iza riječi: „zamjenika“ stavlja se točka, a tekst iza točke se briše.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju
dužnosti zamjenjuje zamjenik kojeg Načelnik ovlasti svojom odlukom.“
Dosadašnji stavak 2. briše se.
Članak 9.
U članku 27. stavku 2. riječ: „razriješiti“ zamjenjuje se riječima: „opozvati putem
referenduma“.
Članak 10.
Članak 28. mijenja se i glasi:
„ Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati
profesionalno, sukladno zakonu.
Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost
dostaviti pisanu obavijest jedinstvenom upravnom odjelu o tome na koji način će obnašati
dužnost.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti Općinski načelnik i njegov zamjenik imaju
pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja
dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Općinski načelnik i njegov zamjenik koji su dužnost obavljali profesionalno, po prestanku
profesionalnog obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja pod
uvjetima, u visini i na način kako je to uređeno zakonom.
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o
početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti Općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama zakona.“
Članak 11.
U članku 37. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
„ Temeljni financijski akt Općine je proračun, kojeg Općinski načelnik kao jedini ovlašteni
predlagatelj predlaže na donošenje predstavničkom tijelu u zakonom određenim rokovima.“
Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 2., 3. i 4.
Članak 12.
U članku 38. riječi: „obračun proračuna“ zamjenjuju se riječima: „izvještaj o izvršenju
proračuna.“.
Članak 13.
U članku 39. stavak 2. mijenja se i glasi:
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„Referendum raspisuje predstavničko tijelo na prijedlog najmanje jedne trećine svojih
članova, na prijedlog Načelnika ili 20% ukupnog broja birača u Općini kao jedinici lokalne
samouprave, većine vijeća mjesnih odbora.
U stavku 4. točka na kraju rečenice se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: „osim odluke
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“.
Stavak 5. se dodaje i glasi:
„Vijeće može raspisati referendum za opoziv Načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njim, na prijedlog 20% ukupnog broja birača u Općini u skladu sa zakonom.“
Stavak 6. dodaje se i glasi:
„Vijeće će raspisati referendum za opoziv Načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njim, ukoliko se na zakonom predviđen način utvrdi da je prijedlog podnesen od
20% ukupnog broja birača u Općini.“
Stavak 7. dodaje se i glasi:
„Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Načelnika.“
Stavak 8. dodaje se i glasi:
„Vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Načelnika i njegovog zamjenika prije proteka
roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika“
Stavak 9. se dodaje i glasi:
„Odluka o opozivu Načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, donesena
je ako se na referendumu, za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta
većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini.“
Stavak 10. dodaje se i glasi:
„ Na postupak referenduma za opoziv iz stavka 5. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju
odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje
provedba referenduma.“
Članak 14.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine utvrditi i izraditi pročišćeni tekst Statuta
Općine Bibinje.
Članak 15.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Bibinje“, osim odredbi članka 1. stavka 2., članka 6., i članka 10. koje stupaju na
snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora
za članove predstavničkih tijela jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave te
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.
Do stupanja na snagu odredbi članka 1. stavka 2., članka 7., članka 11. i članka 12. ove
Odluke primjenjivati će se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.
Klasa: 021-05/13-01/3
Ur.br: 2198/02-01-13-5
Bibinje, 05. 04. 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof
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Na temelju članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,
50/12, 55/12) članka 11. Statuta Općine Bibinje (“Službeni glasnik Zadarske županije” 17/09) Općinsko vijeće
Općine Bibinje na svojoj 26. sjednici održanoj dana 05. travnja 2013. godine, donosi:

O D L U K U o izradi Ciljane izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Bibinje
Članak 1.
Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna PPUO Bibinje
Donosi se Odluka o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bibinje (Službeni
Glasnik Zadarske županije broj 10/08, Službeni glasnik Općine Bibinje 1/2011, 1/2013), (u daljnjem tekstu:
Odluka o izradi Ciljane izmjene i dopune Plana).
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje (u daljnjem tekstu: Plan), izrađuje se i donosi u
skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)
te zahtjevima čija je osnovanost ocijenjena utemeljenom.
Članak 2.
Razlozi za izradu Plana
Pristupit će se izradi i donošenju Plana kako bi se u PPUO Bibinje omogućilo:
1. Redefinirati namjenu zemljišta u obuhvatu UPU-a Poslovne zone Lonići i u obuhvatu UPU-a Poslovne zone
Lonići 2, osim IK staviti D, a po potrebni T i R
2. Planirati denivelaciju Državne ceste oznake D8 na dijelu kojim D8 prolazi ispod Poslovnih zona, s ciljem
rješavanja autobusnih stajališta, pješačkog prijelaza na D8 i pješačkog prolaza od D8 do obuhvata UPU-a Lonići
2
Članak 3.
Obuhvat izrade Plana
Ovaj Plan obuhvaća UPU Lonići površine cca 50 ha i južni dio područja UPU Lonići 2 površine cca 14,7 ha.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Plana
Na području obuhvata UPU Lonići i UPU Lonići 2, PPUO-om Bibinje određena je gospodarska proizvodna i
poslovna namjena (oznaka: IK).
Predmetne površine su prostorno izdvojene od susjednih proizvodnih zona i potpuno su neizgrađene te je njihov
dio moguće dodatno namijeniti za predviđene društvene namjene – školstvo (oznaka D), turizam (oznaka T1) i
rekreaciju (R1).
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta
Upravni odjel za društvene djelatnosti Zadarske županije ocijenio je dio područja Lonići 2 pogodnim za smještaj
kompleksa Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole i Solarnog edukacijskog centra.
Uz Hotelijersko-turističku školu smjestili bi se đački dom te u funkciji obuke manji hotel, školska sportska
dvorana i zatvoreni bazen.
Članak 6.
Popis potrebnih stručnih podloga, kao i način pribavljanja stručnih rješenja
Kao programska osnova za izradu ovog Plana bit će korištena „Stručna podloga za kompleks Hotelijerskoturističke i ugostiteljske škole u Bibinjama“ koju je dala izraditi Zadarska županija. Obzirom na sadržaj Plana ne
procjenjuje se potrebnim izrada dodatnih stručnih podloga.
Članak 7.
Popis tijela prema posebnim propisima
Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog
djelokruga rada u izradi ovog Plana, sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Pozivaju se sljedeća tijela i osobe određene posebnim propisima da u roku od 15 dana od dana primitka ove
Odluke dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i planske dokumente) za izradu Plana:
- Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije,
- Hrvatske ceste.
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Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive
podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djelokruga,a koji su potrebni za izradu Plana.
Članak 8.
Rok za izradu Plana
Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:
dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu Plana - u roku od 7 dana
prikupljanje zahtjeva tijela i osoba za izradu Plana - u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva
izrada Prijedloga izmjena i dopuna Plana - u roku od 20 dana od isteka roka iz prethodne alineje,
javna rasprava - objava najmanje 8 dana prije početka javne rasprave
javni uvid - u trajanju od 15 dana od dana objave javne rasprave
mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju izrade
dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti će definirani u objavi
javne rasprave
izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave
prihvaćanje Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 5 dana od dana izrade Izvješća,
izrada nacrta Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od dana prihvaćanja izvješća o javnoj
raspravi
pribavljanje mišljenja na nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana od tijela i osoba određenih
posebnim propisima koja su dala svoje zahtjeve za izradu Plana - zahtjev za davanje mišljenja u roku od 5 dana
od dana pribavljanja nacrta konačnog prijedloga Plana, a rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primanja
zahtjeva
izrada konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i
osoba određenih posebnim propisima
obavijest sudionicima javne rasprave - prije upućivanja konačnog prijedloga Plana predstavničkom
tijelu na donošenje
prethodno mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije o usklađenosti konačnog
prijedloga izmjene i dopune Plana s Prostornim planom Zadarske županije - u roku od 30 dana od dana uredno
podnesenog zahtjeva
suglasnost Ministarstva na konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana od dana
uredno podnesenog zahtjeva za suglasnost.
usvajanje i donošenje Plana - u roku od najkasnije 6 mjeseci od svršetka javne rasprave
objava Odluke o donošenju Plana - u roku od 15 dana od dana usvajanja Odluke objavljuje se u
Službenom glasniku Općine Bibinje
izrada odgovarajućeg broja elaborata Plana, 15 dana po njegovom donošenju.
Članak 9.
Zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru
Tijekom izrade i donošenja Plana primjenjivat će se Prostorni plan uređenja Općine Bibinje (Službeni Glasnik
Zadarske županije broj 10/08, Službeni glasnik Općine Bibinje 1/2011, 1/2013) i nema posebne zabrane
izdavanja dozvola za gradnju.
Članak 10.
Izvori financiranja
Financiranje izrade Plan osigurat će se iz Općinskog proračuna Općine Bibinje.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bibinje.
Klasa: 021-05/13-01/3
Ur.br: 2198/02-01-13-6
Bibinje, 05. 04. 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof
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Na temelju članka 107. i 109. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11), i članka 11.
Statuta Općine Bibinje (“Službeni glasnik Zadarske županije” 17/09) Općinsko vijeće Općine
Bibinje na svojoj 26. sjednici održanoj dana 05. travnja 2013. godine, donosi:
ODLUKU
O NERAZVRSTANIM CESTAMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se pravni status nerazvrstanih cesta, građenje i rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta, upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta, financiranje i zaštita
nerazvrstanih cesta te poslovi nadzora nad nerazvrstanim cestama i kaznene odredbe.
Članak 2.
Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno
koristiti na način i pod uvjetima određenim zakonom i ovom Odlukom, a koje nisu posebnim
propisom razvrstane kao javne ceste. (Bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području
Općine vodi Jedinstveni upravni odjel )
Članak 3.
Nerazvrstane ceste koje se nalaze na području općine su javno dobro u općoj uporabi u
vlasništvu općine Bibinje. Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva općine Bibinje
niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja
građevina sukladno odluci načelnika općine Bibinje, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje
prometa i održavanje nerazvrstane ceste. Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima
(nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa
odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.
Članak 4.
Nerazvrstanu cestu čine:
• cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih
voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel,
galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te
sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta,
parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),
• građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na
kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog
pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju
izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima,
• zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema
projektu ceste,
• prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor
prometa,
• oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke i slično).
II. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 5.
Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi općinsko vijeće a na temelju
tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.
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Članak 6.
Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:
• građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
• projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
• stručnu ocjenu studija i projekata,
• otkup zemljišta i objekata,
• izmještanje komunalne i druge infrastrukture,
• ustupanje radova građenja,
• organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
• organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i
održavanje.
Članak 7.
Nerazvrstana cesta se projektira, gradi ili rekonstruira u skladu s prostornim planovima i
zakonskim propisima.
Članak 8.
Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili
rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste,
tehnička dokumentacija u pravilu obuhvaća i te instalacije i uređaje.
Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i
uređaja iz stavka 1. ovog članka snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.
Priključak na nerazvrstanu cestu
Članak 9.
Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu obavlja se na temelju
tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima te uz suglasnost Jedinstvenog
upravnog odjela nadležnog za upravljanje nerazvrstanim cestama. Priključkom i prilazom na
nerazvrstanu cestu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste i izgrađenih
prilaza s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu. Raskrižje javne i
nerazvrstane ceste odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra
se priključkom i prilazom. Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu
cestu.Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje
potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili
vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu. Priključak i prilaz u području
cestovnog zemljišta nerazvrstane ceste s pripadajućim prometnim znakovima, signalizacijom i
opremom sastavni su dio nerazvrstane ceste. Minimalni uvjeti za projektiranje i izgradnju
priključaka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuju se u skladu s zakonom.
III. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 10.
Održavanje nerazvrstanih cesta obavlja komunalno društvo „Bibinjac“ kojeg je osnovala
Općina Bibinje, sukladno raspoloživom mehanizacijom. Održavanje nerazvrstanih cesta
obavlja se sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi .
Nerazvrstanim cestama upravlja Općina Bibinje.
Članak 11.
Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, jesu;
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• obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti nerazvrstanih cesta, izvanrednim događajima
na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa.
• vođenje podataka o nerazvrstanim cestama.
• odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na
nerazvrstanim cestama.
• izdavanje suglasnosti radi priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu.
Članak 12.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta dijele se na:
• poslove redovnog održavanja koji obuhvaćaju i zimsku službu,
• poslove izvanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata.

Članak 13.
Redovno održavanje
Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su poslovi koji
obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim
cestama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke
ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.Za održavanje ceste upotrebljava se u
pravilu ista vrsta materijala od kojeg je cesta izgrađena.Revizijska okna i poklopce revizijskih
okana svih komunalnih i drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu
nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik ili korisnik tih instalacija i uređaja.
Članak 14.
Poslovi redovnog održavanja na nerazvrstanim cestama su:
• ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta;
• mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona,
betonskihelemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice; izrada
asfaltnog tepiha;
• mjestimični popravci dijelova cestovne građevine;
• čišćenje odnosno uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina,
rigola i jaraka;
• manji popravci elemenata cestovnih objekata;
• zamjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije;
• čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju;
• zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka;
• održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima
• uklanjanje snijega i leda;
• drugi slični poslovi.
Članak 15.
Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i
moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometnotehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.
Članak 16.
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu:zimska služba),
obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti
odvijanja prometa. Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je
radovima na uklanjanju snijega odnosno leda omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu
zimske opreme.
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Članak 17.
Izvanredno održavanje
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove kojima je osnovni cilj sačuvati
prvobitno stanje nerazvrstane ceste s njenim prometnim elementima te radove na korekcijama
elemenata ceste u smislu poboljšanja odvijanja prometa.
Izvanredno održavanje obuhvaća poslove:
• obnavljanje, zamjena i ojačanje donjeg sloja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,
• dogradnja nogostupa, parkirnih mjesta i sl.,
• obnavljanje i zamjena objekata i uređaja za oborinsku odvodnju,
• obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,
• sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,
• zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine (podvožnjak, pothodnik i sl.),
• ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,
• dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme ceste kojima se mijenja osnova postojeće
regulacije
prometa,
• korekcija prometno-tehničkih elemenata i manja proširenja u svrhu povećanja sigurnosti i
propusne
moći.
Članak 18.
Komunalne instalacije te revizijska okna i poklopce komunalnih instalacija ugrađenih u trup
nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici ili korisnici tih instalacija.
Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja komunalnih instalacija, revizijskog okna i
poklopca revizijskog okna komunalnih instalacija, nastupi šteta sudionicima u prometu, za
nastalu štetu odgovorni su vlasnici ili korisnici tih instalacija.
Članak 19.
Zbog opravdanih okolnosti Jedinstveni upravni odjel, uz suglasnost gradonačelnika, može
opseg pojedinih radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta urediti
drugačije od načina propisanih ovom Odlukom.
Članak 20.
Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta mogu se izvoditi samo na temelju glavnog
ili izvedbenog projekta sukladno propisima koji reguliraju prostorno uređenje i građenje.
Članak 21.
Kontrolu i nadzor nad izvođenjem radova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta obavlja
Jedinstveni upravni odjel, a kod poslova izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta kontrola
i nadzor obavlja se sukladno propisima koji reguliraju prostorno uređenje i građenje.
IV. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 22.
Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstane ceste financira se iz proračuna Općine
Bibinje.
V. ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 23.
Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za cestovni promet, a u druge svrhe samo u
slučajevima, na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama, Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama te podzakonskim aktima donesenih na temelju navedenih zakona.
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Članak 24.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti zabranjeno
je:
1. oštetiti, ukloniti, premjestiti, ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje kolnika,
nogostupa i prometnu opremu te cestovne uređaje,
2. trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili
njezinog dijela,
3. dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,
4. sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,
5. spuštati po pokosu nasipa ili usjeka kamen, stabla te druge predmete i materijal,
6. vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,
7. puštati domaće životinje bez nadzora, napajati životinje u cestovnom jarku te vršiti ispašu
ili graditi pojilišta na cestovnom zemljištu.
8. postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade.
9. odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete.
10. postavljati nadgrobne ploče i ostala spomenobilježja,
11. postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja na
način koji nije sukladan zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju navedenu materiju,
12. rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,
13. odlagati snijeg ili led,
14. izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje
ili zaštite ceste, bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
15. uključivati se ili isključivati se s nerazvrstane ceste izvan izgrađenih prilaza.
16. paliti travu, korov, građu ili drugi materijal na nerazvrstanoj cesti ili u njezinoj
neposrednoj blizini.
17. neovlašteno postavljati bilo kakove zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na
nerazvrstanoj cesti.
18. vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje
prometa na njoj.
Članak 25.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane
ceste zabranjeno je:
1. postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa na
nerazvrstanoj cesti,
2. paliti vatru i korov uz nerazvrstanu cestu,
3. puštati domaće životinje bez nadzora,
4. ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,
5. postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost na
nerazvrstanu cestu,
6. ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,
7. vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje
prometa na njoj.
Zaštitnim pojasom smatra se zemljište uz nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju
ograničenja propisana zakonom i ovom Odlukom. Širina zaštitnog pojasa kao i gradnja ograda
uz nerazvrstane ceste, određuje se dokumentima prostornog uređenja.
Članak 26.
Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilima koja, prazna ili zajedno s teretom,svojom
masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim
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cestama (izvanredni prijevoz) dužne su ishoditi dozvolu za izvanredni prijevoz. Dozvoljena
ukupna masa, odnosno dozvoljeno opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje se
Odlukom o uređenju prometa u skladu s propisima o uređenju prometa. Dozvolu za
izvanredni prijevoz izdaje Općina na temelju uvjeta i kriterija koje utvrđuje Općinski načelnik
posebnom Odlukom. Dozvolom za izvanredni prijevoz utvrđuju se način i uvjeti obavljanja
izvanrednog prijevoza. Troškove izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove
poduzimanja posebnih mjera osiguranja izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni
prijevoz plaća podnositelj zahtjeva. Visinu naknade za izvanredni prijevoz utvrđuje Općinski
načelnik.
Članak 27.
Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti, bez suglasnosti
nadležnog upravnog odjela, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu te
ugroziti ili ometati promet na njima.
Članak 28.
Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost za:
1. zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih
radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično.
2. prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka, polaganja ili ugradnje komunalnih i drugih
instalacija i uređaja te radi priključenja na instalacije i uređaje.
3. izvanredni prijevoz odnosno prekomjerno opterećivanje nerazvrstane ceste.
Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama koji
zahtijevaju preregulaciju prometa (zatvaranje prometnice u cijelosti, promjena smjerova
kretanja i sl.) potrebno je priložiti prometno rješenje.
Članak 29.
Za izvođenje radova na objektima uz nerazvrstanu cestu izvoditelj radova mora osigurati
odvijanje pješačkog prometa na siguran način. S ulične strane gradilište mora biti ograđeno i
osigurano tako da se spriječi ispadanje materijala i širenje prašine te moraju biti poduzete sve
mjere da se ne ugrozi sigurnost ljudi i imovine na nerazvrstanim cestama. Za sve štete koje
nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i
njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.
Članak 30.
Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija uz nerazvrstanu cestu na kojima je došlo do
oštećenja zbog kojih može nastati neposredna opasnost za nerazvrstanu cestu i sudionike u
prometu i, dužan je o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel koji upravlja nerazvrstanom
cestom i nadležnu policijsku upravu. Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz
stavka 1. ovoga članka mora odmah otkloniti oštećenja na njima radi otklanjanja opasnosti od
štete i o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel koji upravlja nerazvrstanom cestom i
nadležnu policijsku upravu. Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz stavka 1.
ovoga članka obvezan je naknaditi štetu i troškove koji su uslijed oštećenja instalacija i
uređaja prouzročeni nerazvrstanoj cesti.
Članak 31.
Na nerazvrstanim cestama i zaštitnom pojasu uz nerazvrstanu cestu nije dopušteno
postavljanje reklame na mjestima na kojima bi zbog svog sadržaja, položaja te odnosa prema
nerazvrstanoj cesti reklama ugrožavala sigurnost prometa. Odobrenje za postavljanje reklama
na nerazvrstanim cestama daje nadležni upravni odjel u skladu s posebnim propisima.
Članak 32.
Prometni znakovi, signalizacija i oprema te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na
nerazvrstanoj cesti na temelju prometnog elaborata. Za nerazvrstane ceste koje su izgrađene
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do stupanja na snagu ove Odluke, a nemaju prometni elaborat, mjerodavno je postojeće stanje
prometne signalizacije i opreme. Prometni elaborat prilaže se u postupcima ishođenja akata za
građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta.
Članak 33.
Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama mogu se održavati pod
uvjetom i na način utvrđenim posebnim zakonom ili odlukom Općinskog načelnika.
VII. NADZOR
Članak 34.
Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Bibinje.
Članak 35.
U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:
• nadzirati primjenu ove Odluke,
• predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i
• naplatiti kaznu od počinitelja prekršaja na mjestu počinjenja prekršaja.
VIII. KAZNENE ODREDBE
Članak 36.
Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba u iznosu od 10.000,00 kuna, fizička
osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost u iznosu od 5.000,00 kuna, te fizička
osoba u iznosu od 3.000,00 kuna, ako:
• postupa suprotno odredbama članka 23.-33. ove Odluke,
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi
koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Bibinje.
Klasa: 021-05/13-01/3
Ur.br: 2198/02-01-13-7
Bibinje,05.04.2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof
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Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i
143/12), čl. 35. st. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj:
33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) te članka 11. Statuta Općine Bibinje

(«Službeni glasnik Zadarske županije», broj 17/09), Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 26.
sjednici održanoj dana 05. travnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o darovanju nekretnine
Članak 1.
Općina Bibinje daruje Zadarskoj županiji bez naknade dio nekretnine oznake z.k.č. 498/1 u k.o. Bibinje,
oznake P 13, površine 5.054 m2, u Poslovnoj-proizvodnoj zoni „Lonići“, upisane u z.k. ulošku broj: 3213
Općinskog suda u Zadru.
Članak 2.
Nekretnina iz članka 1. ove odluke daruje se Zadarskoj županiji isključivo radi izgradnje Plavo zelenog centra
kompetencije i za druge namjene ne može se koristiti. Plavo zeleni centar kompetencije će biti specijalizirani
poslovni subjekt koji će provoditi projekte istraživanja i razvoja te razvijati kompetencije u preradi ribe (plavi
dio) i preradi voća (zeleni dio).
Članak 3.
Utvrđuje se da je darovanje za namjenu iz članka 2. ove Odluke u interesu i cilju općeg gospodarskog i
socijalnog napretka građana Zadarske županije i cijele regije. Centar će djelovati i kao važan sudionik u
strateškom planiranju i upravljanju razvojem industrije prerade ribe i voća Jadranske regije.
Članak 4.
Vrijednost darovane nekretnine utvrđena je procjenom sudskog vještaka i iznosi 22 EUR/m2, odnosno za
ukupnu površinu 111.188,00 EUR-a (5.054m2 x 22 EUR/m2= 111.188,00 EUR-a).
Članak 5.
Sva međusobna prava i dužnosti između Općine Bibinje i Zadarske županije regulirat će se Ugovorom o
darovanju te će se utvrditi da obdarenik nema pravo otuđiti nekretninu bez suglasnosti darovatelja, te će se u
zemljišnim knjigama upisati zabrana otuđenja bez suglasnosti darovatelja i rok za izgradnju objekta iz čl. 2
ove Odluke.
Članak 6.
Zadarska županija obvezuje se pridržavati uvjeta iz Prostornog plana uređenja Općine Bibinje i Urbanističkog
plana uređenja Poslovno-proizvodne zone „Lonići“ u postupku ishođenja dozvola za gradnju objekta.
Članak 7.
U slučaju da na darovanoj nekretnini iz članka I. ove Odluke ne bude izgrađen Plavo zeleni centar
kompetencije, Zadarska županija je obvezna nekretninu vratiti Općini Bibinje.
Članak 8.
Općina Bibinje će zatražiti od Zadarske županije da se posebnim ugovorom definira da u projektnoj
dokumentaciji Plavo zelenog centra kompetencije bude uvršten i dio prostora za potrebe Općine Bibinje.
Ovlašćuje se načelnik Općine za sklapanje Ugovora o darovanju u ime Općine Bibinje kao darovatelja.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Bibinje".

Klasa: 021-05/13-01/3
Ur.br: 2198/02-01-13-8
Bibinje, 05. 04. 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof
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Na temelju članka 11. Statuta Općine Bibinje (“Službeni glasnik Zadarske županije” 17/09)
Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 26. sjednici održanoj dana 05. 04. 2013. godine,
donosi:
ODLUKU
o donošenju Programa ukupnog razvoja
Članak 1.
Prihvaća se Programa ukupnog razvoja Općine Bibinje za razdoblje od 2013. do 2013. godine
izrađen od strane Razvojne agencije Zadarske županije.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Bibinje“.
Klasa: 021-05/13-01/3
Ur.br: 2198/02-01-13-9
Bibinje,05.04.2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof
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Temeljem članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Bibinje („Službeni glasnik
Zadarske županije“" broj 4/04), te članka 11. Statuta Općine Bibinje (“Službeni glasnik
Zadarske županije” 17/09) Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 26. sjednici održanoj
dana 05. travnja 2013. godine, donosi
Odluku o dodjeli javnih prizanja
Općine Bibinje
Članak 1.
Nagrada Općine Bibinje za životno djelo dodjeljuje se:
• fra Grgi Sikiriću iz Bibinja za 60 godina plodne i djelotvorne svečeničke službe u
kojoj je vjerno promicao i zagovarao svoje rodno Bibinje. Fra Grgo Sikirić veliki je
domoljub i duhovni pastir naših iseljenika koje je okupljao i sjedinjavao prilikom
svoje službe u dijaspori. Vršio je razne dušobrižničke službe u Hrvatskoj i u svijetu.
Bio je član župne zajednice Sv. Nikole u Pittsburghu, Pensilvania, 25 godina bio je
duhovni ravnatelj, župnik i član obitelji Prve hrvatske crkve u Americi.
Nakon povratka u domovinu nastavlja svoju misiju promicanja duhovnih vrijednosti i
domoljublja kao u Zadru, tako i u Bibinjama. Fra Grgo Sikirić je umirovljen, a živi i
djeluje u župi sv. Ivana Krstitelja u Zadru.
Članak 2.
Godišnja nagrada Općine Bibinje dodjeljuje se:
• Planinarskom društvu „Babulj“ – Bibinje za izniman doprinos na razvoju i
unapređenju planinarstva u Bibinjama, te doprinos na području rekreacije, fizičke
kulture i zaštite okoliša. Društvo je 2008. godine dobilo visoko priznanje Hrvatskog
planinarskog saveza za najboljeg upravljača planinarskim skloništima u Republici
Hrvatskoj, konkretno za održavanje planinarskog skloništa na Ivinim vodicama.
Planinarsko društvo „Babulj“ broji 140 redovnih članova, od kojih su šestorica članovi
gorske službe spašavanja, stanice Zadar. Društvo kvalitetno surađuje sa udrugama i
institucijama s ciljem razvoja planinarstva, predstavlja Bibinje u Hrvatskoj, ali i izvan
nje.
• Osnovnoj školi Stjepana Radića Bibinje za 130 godina rada tijekom kojih je velikim
zalaganjem i sustavnim radom mnogih naraštaja učitelja i učenika bila i ostala
rasadnik prosvjete, kulture, domoljublja, čovječnosti i ljubavi na ponos Općine Bibinje
i svih njenjih žitelja.
Članak 3.
Nagrade iz članaka 1. i 2. ove Odluke, dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
Općine Bibinje povodom dana Općine Bibinje.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Bibinje“.
Klasa: 021-05/13-01/3
Ur.br: 2198/02-01-13-10
Bibinje, 05.04.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof
49

BROJ: 2

Službeni glasnik Općine Bibinje

8. travnja 2013. godine

Na temelju članka 11. Statuta Općine Bibinje („Službeni glasnik Zadarske županije»
broj 17/09) Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 26. sjednici održanoj dana 05. travnja
2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
I.
I s p r a v lj a s e pogreška u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Općine
Bibinje („Službeni glasnik Zadarske županije» broj 10/08, Službeni glasnik Općine Bibinje
3/2011) i to na način da se cijela č.z. 1840/1 nalazi u izgrađenom dijelu – substandardna
izgradnja.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Bibinje".
III.
Ova Odluka zajedno s grafičkim prilozima dostavit će se nadležnim tijelima,
Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije.
O b r a z l o ž e nj e
U zakonskom postupku donesen je i na svim nadležnim mjestima usvojen Prostorni
plan uređenja Općine Bibinje, koji je objavljen u "Službenom glasniku Zadarske županije" br.
10/08, Službeni glasnik Općine Bibinje 3/2011 i 1/2013) te je stupio na pravnu snagu.
Nakon donošenja PPUO Bibinje, upozoreno je na grešku:
u grafičkom dijelu dio č.z. 1840/1 nalazi se u izgrađenom dijelu – substandardna
izgradnja dok je manji dio u neizgrađenom dijelu.
Glede ispravka PPUO Bibinje u točki 1. ove odluke, ispravka je uslijedila nakon
uočene pogreške na način da se cijela čestica nalazi u istoj zoni i to izgrađenom dijelu –
substandardna izgradnja.
Obzirom da se radi samo o ispravci tehničke pogreške nastale previdom, a da se ne
dira u meritum problema, i ne dira u negativnom smislu u interese lokalne zajednice, valjalo
je odrediti da Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Bibine" radi javnosti, kao pod točkom II. Izreke.
Pod točkom III. Izreke odlučeno je da će se Odluka dostaviti nadležnim tijelima na
svim razinima, radi daljnje provedbe.
Klasa: 021-05/13-01/3
Ur. broj: 2198/02-01-13-11
Bibinje, 05. 04. 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof.
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Temeljem članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03,
82/04, 110/04 (Uredba), 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), te članka 11.
Statuta Općine Bibinje (“Službeni glasnik Zadarske županije” 17/09) Općinsko vijeće Općine
Bibinje na svojoj 26. sjednici održanoj dana 05. travnja 2013. god. d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu ( „Službeni glasnik Zadarske županije” br. 6/00, 1/05,
20/10, Službeni glasnik Općine Bibinje 6/2012) članak 6., posljednji stavak, mijenja se i glasi:
„U zoni II koja obuhvaća područje poslovno proizvodne zone Lonići, sukladno UPU Lonići,
utvrđuje se komunalni doprinos u iznosu od 15 kn/m³.“
Članak 2.
Ova Odluka primjenjuje se na obračun komunalnog doprinosa za sve zahtjeve za dobivanje
akata za gradnju neovisno o tome koja je odluka o komunalnom doprinosu važila na dan
podnošenja zahtjeva nadležnom tijelu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Bibinje“.
Klasa: 021-05/13-01/3
Ur. broj: 2198/02-01-13-12
Bibinje, 05.04. 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof.
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