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Na temelju članak 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne 

novine“, broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 123/17) i članka 11. Statuta Općine 

Bibinje („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 17/09 i „Službeni glasnik Općine Bibinje“ broj 2/13 i 2/13 ), 

Općinsko vijeće na svojoj 7. sjednici održanoj dana 03.08. 2018. godine, d o n o s i  

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE BIBINJE 

 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Bibinje ( „Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 17/09 i „Službeni glasnik Općine Bibinje“, 

broj 2/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) u članku 11. stavku 2. točki 10. riječi „raspolaganju ostalom imovinom“  

zamjenjuju se riječima „drugom raspolaganju imovinom“.  

 

Članak 2. 

U članku 18. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 

„Član Vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća i njegovih radnih 

tijela. „ 

 

Članak 3. 

U članku 23. stavku 3. točki 8. riječi „raspolaganju ostalom imovinom“  zamjenjuju se riječima „drugom 

raspolaganju imovinom“ u odgovarajućem padežu.  

  

Članak 4. 

Članak 39. mijenja se i glasi: 

 

„ Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i na 

drugi zakonom određen način.  

Referendum na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisuje Vijeće. 

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati može dati jedna trećina članova Vijeća, Načelnik, 20% 

ukupnog broja birača u Općini i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine. 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Vijeća, odnosno ako je 

raspisivanje referenduma predložio Načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih 

odbora, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku 

o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma 

donosi se većinom glasova svih članova Vijeća.  

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini, predsjednik Vijeća 

dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostava utvrditi ispravnost podnesenog 

prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko 

pitanje sukladno odredbama zakona, te odluku o utvrđenom dostaviti Vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Vijeće će raspisati 

referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je 

utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljen žalba već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim 

upravnim sudom Republike Hrvatske.  
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Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine i upisani u popis 

birača. 

Vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.  

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom 

referendumu koja nije obvezatna.  

 

 

Članak 5. 

Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi: 

 

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu biti opozvani putem 

referenduma.  

Raspisivanje referendum za opoziv može predložiti: 

- 20% ukupnog broja birača u Općini 

- 2/3 članova Vijeća 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20 % ukupnog broja birača u Općini, Vijeće će raspisati 

referendum za opoziv Načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 39. ovog 

Statuta u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje ja li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.  

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Vijeća, odluku o raspisivanju referenduma 

za opoziv Načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, Vijeće donosi dvotrećinskom većinom 

glasova svih članova Vijeća.  

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Načelnika. 

Referendum za opoziv Načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora, ni 

ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Načelnika.  

  

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 6. 

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik izraditi pročišćeni tekst Statuta Općine Bibinje. 

 

Članak 7. 

Ostale odredbe Statuta Općine Bibinje ostaju neizmijenjene. 

 

Članak 8. 

Ova Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Bibinje stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Bibinje“. 

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/6 

UR.BROJ: 2198/02-02-18-2 

Bibinje, 03.08. 2018. godine  
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Na temelju članka 15. stavka 1. 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, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i  članka 2. i 3. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik 

Zadarske županije”, broj 17/08, 22/09) te članka 11. Statuta Općine Bibinje („Službeni glasnik Zadarske županije” 

broj 17/09, „Službeni glasnik Općine Bibinje“ broj 2/13), a po provedenom javnom natječaju za povjeravanje 

poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Bibinje od 24. 05. 2018. godine, Općinsko vijeće Općine 

Bibinje na svojoj  7. sjednici održanoj dana 03.08.2018. godine d o n o s i 

 

 

O D L U K U  

o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Bibinje 

 

 

1. Na temelju ugovora Općina Bibinje povjerava Vladimiru Žodanu vl. obrta Elektromont, za 
elektroinstalacijske radove iz Zadra, poslove održavanja javne rasvjete na području Općine Bibinje.  

 

2. Uvjeti obavljanja poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete na području općine Bibinje, određeni 
objavljenim javnim natječajem u "Slobodnoj Dalmaciji", dana 28. 05. 2018. godine, utvrdit će se 
ugovorom. 

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/6 
UR.BROJ: 2198/02-02-18-3 
Bibinje, 03.08. 2018. godine 

                                                                         OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 
                                                                                                  Predsjednik  

                                                                 Ivan Šimunić, prof. 
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Temeljem članka 9. Zakona o naseljima (Narodne novine, broj: 54/88) i članka 11. Statuta Općine 

Bibinje («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 17/09, „Službeni glasnik Općine Bibinje” broj 

2/13), Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 7. sjednici održanoj  03.08.2018. godine, donosi 

 

ODLUKU 

 o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova u mjestu Bibinje 

 

Članak 1. 

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova u mjestu Bibinje (Službeni 

glasnik Zadarske županije broj 03/99, Službeni glasnik Općine Bibinje 01/17), u članku 1. dopunjuje 

se tablica, te se dodaju ulice pod rednim brojem: 

 

139.    PUT DUBOKE DRAGE             Od Jadranske magistrale do        .            

.                                                                                         vodospreme   

 

 

Članak 2. 

Detaljniji grafički prikaz sastavni je dio ove odluke. 

 

Članak 3. 

Ostale odredbe Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova u mjestu Bibinje 

godine (Službeni glasnik Zadarske županije broj 03/99, Službeni glasnik Općine Bibinje 01/17), ostaju 

nepromijenjene. 

 

                                                                  Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Bibinje“. 

 

KLASA: 021-05/18-01/6 

UR.BROJ: 2198/02-02-18-4 

Bibinje, 03.08. 2018. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 

Predsjednik 

Ivan Šimunić, prof. 
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Na temelju članka 37. stavak 3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» broj: 

10/97, 107/07, 94/13), članka 6. i 8. Odluke Općinskog vijeća Bibinje o osnivanju Dječjeg vrtića 

«Leptirići» te članka 11. Statuta Općine Bibinje («Službeni glasnik Zadarske županije» broj: 17/09, 

„Službeni glasnik Općine Bibinje” broj: 2/2013), Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 7. sjednici 

održanoj 03.08. 2018. godine, donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića «Leptirići» 

 

Članak 1. 

Za ravnatelja Dječjeg vrtića «Leptirići» imenuje se Ružica Bonjolo iz Zadra. 

 

Članak 2. 

Mandat ravnatelja traje 4 godine, u skladu s Zakonom. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bibinje“.

  

 

 

KLASA: 021-05/18-01/6 

UR.BROJ: 2198/02-02-18-5 

Bibinje, 03.08. 2018. godine 

                                                                                    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  BIBINJE 

                                                                                      Predsjednik 

                                                                                          Ivan Šimunić, prof.  
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Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 28/10), te članka 11. Statuta Općine bibinje („Službeni glasnik 

Zadarske županije“ broj 17/09, „Službeni glasnik Općine Bibinje“ broj 2/13) Općinsko vijeće 

Općine Bibinje na svojoj 7. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2018. godine d o n o s i: 

 

 

 

Odluku o izmjeni i dopuni 

Odluke i plaćama i ostalim materijalnim pravima 

 

 

 

Članak 1. 

Članak 4. Odluke o plaćama i ostalim materijalnim pravima („Službeni glasnik Zadarske 

županije“ broj 69/10, 11/11, „Službeni glasnik Općine Bibinje“ 3/14, 4/16 i 5/16), (u daljnjem 

tekstu: Odluka) mijenja se i glasi: 

„Koeficijent za izračun plaće općinskog načelnika, utvrđuje se u vrijednosti 3,5. Koeficijent 

za izračun plaće zamjenika općinskog načelnika utvrđuje se u vrijednosti 2.97“. 

 

 

Članak 2. 

U članku 6. Odluke izraz „viši stručni suradnik za opću upravu 1,61“ mijenja se i glasi: „viši 

stručni suradnik za opću upravu 1,97“. 

 

 

Članak 3. 

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 

 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Bibinje“. 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/6 

UR. BROJ: 2198/02-02-18-6 

Bibinje, 3. kolovoza 2018. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 

Predsjednik 

Ivan Šimunić, prof. 
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Na temelju članka 5. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina («Narodne novine», broj 16/07., 152/08., 

124/10., 56/13., 121/16. i 09/17.) i članka 11. Statuta Općine Bibinje (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 

17/09. i Službeni glasnik Općine Bibinje broj 2/13.),  Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 7. sjednici, održanoj 

03.08.2018.     godine, donosi  

 

ODLUKU 

o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove 

zemljišne knjige na području Općine Bibinje 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom određuje visina sredstava koju fizička i pravna osoba - nositelj prava na 
nekretninama na području Općine Bibinje (u nastavku teksta: suinvestitor) plaća za sufinanciranje nove 
katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za k.o. Bibinje na području Općine Bibinje. 

 

Članak 2. 

U smislu ove Odluke, suinvestitor je: 

 

- zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik za cijelo (u nastavku: isključivi vlasnik) na jednoj ili više kat. čestica na 
području Općine Bibinje (u nastavku: - kat. čestica, - nekretnina), posjednik, kao i svaki sudionik razvrgnuća 
suvlasničke i suposjedničke zajednice u postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga, bez obzira da li 
je istovremeno i suvlasnik odnosno suposjednik na nekoj drugoj ili više drugih nekretnina,  

- suvlasnik ili suposjednik ili zajednički vlasnik na jednoj ili više kat. čestica, čiji članovi istovremeno nisu i isključivi 
vlasnici iz podstavka 1. ovoga članka, odnosno druge osobe koje osnivaju suvlasničku zajednicu, ako u postupku 
katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga sve svoje nekretnine upisuju kao suposjed odnosno suvlasništvo 
članova zajednice,  

- svaki zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik ili suposjednik ili zajednički vlasnik posebnog 
dijela nekretnine (etažno vlasništvo) u stambenoj odnosno poslovnoj zgradi izgrađenoj na jednoj ili više kat. 
čestica. 

 

Članak 3. 

 

Suinvestitor se privremenim rješenjem obvezuje platiti Općini Bibinje pripadni udio u sufinanciranju 
izvršenja radova iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 2.500,00 kuna. 

 

Po okončanju postupka, rješenjem kojim se rješava o upravnoj stvari (konačnim rješenjem), za svakog 
suinvestitora pojedinačno utvrdit će se točan broj parcela te konačan iznos sufinanciranja. U cijenu od 2.500,00 
kuna uključene su tri katastarske čestice dok za četvrtu i svaku iduću česticu svaki suinvestitor plaća 200,00 kuna 
po svakoj čestici. Ako jedna čestica ima više suvlasnika, tada svaki suvlasnik plaća 200,00 kn. 

 

Iznos iz stavka 1. ovog članka suinvestitor plaća na sljedeći način: 
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1. 1.000,00 kn u roku od 30 dana od izvršnosti privremenog rješenja 
2. 500,00 kn u roku od 6 mjeseci od izvršnosti privremenog rješenja 
3. 500,00 kn u roku od 12 mjeseci od izvršnosti privremenog rješenja 
4. 500,00 kn u roku od 18 mjeseci dana od izvršnosti privremenog rješenja 

 

Iznos iz stavka 2. ovog članka suinvestitor plaća u roku od 8 dana od izvršnosti rješenja kojim se rješava 
o upravnoj stvari (konačnog rješenja), kojim se određuje obveza sufinanciranja katastarske izmjere i obnove 
zemljišne knjige na području Općine Bibinje. 

Članak 4. 

 

Suinvestitor, kojem je površina svih čestica u zbroju veća od 30.000 m2, privremenim rješenjem se 
obvezuje platiti Općini Bibinje pripadni udio u sufinanciranju izvršenja izvršenja radova iz članka 1. ove Odluke u 
iznosu od 0,40 kn/m2 površine, te se na njega ne primjenjuje članak 3. ove Odluke. 

 

Iznos iz stavka 1. ovog članka suinvestitor plaća na sljedeći način: 

1.) 1/4 iznosa u roku od 30 dana od izvršnosti privremenog rješenja 
2.) 1/4 iznosa u roku od 6 mjeseci od izvršnosti privremenog rješenja 
3.) 1/4 iznosa u roku od 12 mjeseci od izvršnosti privremenog rješenja 
4.) 1/4 iznosa u roku od 18 mjeseci od izvršnosti privremenog rješenja  

 

Po okončanju postupka, rješenjem kojim se rješava o upravnoj stvari (konačnim rješenjem), za svakog 
suinvestitora pojedinačno utvrdit će se točan broj parcela i njihova površina te konačan iznos sufinanciranja. 

Članak 5. 

 

Općina Bibinje putem Jedinstvenog upravnog odjela za svakog suinvestitora donosi privremeno i po 
okončanju postupka rješenje kojim se rješava o upravnoj stvari (konačno rješenje), kojim se određuje obveza 
sufinanciranja katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige na području Općine Bibinje, u skladu s odredbama 
ove Odluke.  

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bibinje“ kada prestaje 
važiti Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove 

zemljišne knjige na području Općine Bibinje KLASA: 021-05/17-01/9, UR.BROJ: 2198/02-01-17-2, od 15. 
studenoga 2017. godine. 

 

KLASA: 021-05/18-01/6 

UR.BROJ: 2198/02-02-18-7 

Bibinje, 03.08. 2018. godine    

                                                                                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 

                                                                                Predsjednik 

                                                                                Ivan Šimunić, prof 
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''Službeni glasnik Općine Bibinje'' - Službeno glasilo Općine Bibinje Izdavač: Općina Bibinje - 

Urednik: Šime Sikirić, Bibinje, Trg Tome Bulića 2, telefon 023/261-166 Službeni glasnik 

objavljuje se i na bibinje.hr 


