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Na temelju članka 11. Statuta Općine Bibinje («Službeni glasnik Zadarske županije», broj
17/09, „Službeni glasnik Općine Bibinje” broj: 2/13, 3/18) Općinsko vijeće Općine Bibinje na
18. sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine donosi:

ODLUKA
o umanjenju
Članak 1.
Zbog izvanrednih okolnosti i posljedica nastalih epidemijom korona virusa - Covid 19, svim
dužnosnicima Općine Bibinje (općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika) i
zaposlenicima Općine Bibinje (službenici i namještenici), umanjuje se osnovica za obračun
plaće u visini od 10 %, radi financijskog rasterećenja proračuna i solidarnosti.

Članak 2.
Članak 1. ove Odluke primjenjivati će se za plaće za mjesec svibanj, lipanj i srpanj koje će se
se isplatiti u lipnju, srpnju i kolovozu odnosno do smanjenja osnovice iz Kolektivnog ugovora
za državne službenike i namještenike te osnovice iz Odluke o visini osnovice za obračun plaće
državnih dužnosnika ukoliko iste bude donesene za navedeno razdoblje.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Bibinje.
KLASA:021-05/20-01/3
URBROJ:2198/02-01-20-2
Bibinje, 30. 04. 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof
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Na temelju članka 11. Statuta Općine Bibinje («Službeni glasnik Zadarske županije», broj
17/09, „Službeni glasnik Općine Bibinje” broj: 2/13, 3/18) Općinsko vijeće Općine Bibinje na
18. sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
o umanjenju
Članak 1.
Zbog izvanrednih okolnosti i posljedica nastalih epidemijom korona virusa - Covid 19, svim
subjektima (tvrtke i ustanove) kojima je Općina Bibinje osnivač ili vlasnik, umanjuje se
osnovica za obračun plaće u visini od 10 % radi financijskog rasterećenja proračuna i
solidarnosti.

Članak 2.
Sufinanciranje dječjeg vrtića kod Časnih sestara „Karmelićanki Božanskog srca Isusova“ u
Bibinjama, umanjuje se za 10 %.
Članak 3.
U slučaju da je izračun plaće subjekata (tvrtke i ustanove) kojima je Općina Bibinje osnivač ili
vlasnik manji od iznosa minimalne plaće utvrđene Uredbom o visini minimalne plaće
zaposlenik zadržava pravo na iznos minimalne plaće.
Članak 4.
Članak 1. ovog Zaključka primjenjivati će se za plaće za mjesec svibanj, lipanj i srpanj koje će
se se isplatiti u lipnju, srpnju i kolovozu.
Članak 2. ovog Zaključka primjenjivati će se za isplate u mjesecu svibnju, lipnju i srpnju.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Bibinje.
KLASA:021-05/20-01/3
URBROJ:2198/02-01-20-3
Bibinje, 30. 04. 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof
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04.05.2020.

Na temelju članka 11. Statuta Općine Bibinje («Službeni glasnik Zadarske županije», broj
17/09, „Službeni glasnik Općine Bibinje” broj: 2/13, 3/18) Općinsko vijeće Općine Bibinje na
18. sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine donosi:
Odluku o oslobađanju plaćanja komunalne naknade – poslovni prostor

Članak 1.
Zbog zatvorenih poslovnih prostora na području Općine Bibinje zbog mjera sprečavanja širenja
Korona virusa - Covid 19 po Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka
2020. godine o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, u potpunosti se oslobađaju plaćanja
komunalne naknade za poslovni prostor poslovni korisnici koji nisu obavljali djelatnost za II
kvartal 2020. godine (travanj, svibanj, lipanj).
Članak 2.
Obveznici iz prethodnog članka su svi obveznici koji su navedeni u točki III Odluke o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih
i kulturnih događanja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenog glasniku Općine Bibinje.
KLASA:021-05/20-01/3
URBROJ:2198/02-01-20-4
Bibinje, 30. 04. 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof
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Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15), točke 6.
Zaključka Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-07/89, UR. BROJ: 50301-25/14-202 od 2. travnja 2020. („Narodne novine“ 41/20) te članka 24. Statuta Općine Bibinje („Službeni
glasnik Općine Bibinje 2/13 i 3/18) načelnik Općine Bibinje, 24. travnja 2020. godine, donosi:

ODLUKU o usvajanju mjera privremene obustave izvršavanja
Proračuna Općine Bibinje za 2020. godinu

Članak 1.
Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Općine Bibinje za 2020.godinu uvode se
radi:
▪ Bitno promijenjenih gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19
▪ Smanjenih prihoda proračuna Općine Bibinje zbog mjera Vlade Republike Hrvatske za
pomoć gospodarstvu koje obuhvaćaju oslobođenje i odgodu plaćanja poreza i prireza
na dohodak
▪ Smanjenih prihoda proračuna Općine Bibinje zbog mjera Općine Bibinje koje
obuhvaćaju oslobođenje plaćanja komunalne naknade poslovnih subjekata pogođenih
epidemijom virusa COVID-19, zakupa poslovnih prostora i javne površine
▪ Osiguranja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom virusa
COVID-19
▪ Uravnoteženje proračunske potrošnje sa smanjenim prihodima
Članak 2.
Ovim mjerama se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u
Proračunu Općine Bibinje za 2020. godinu, uključujući financijski plan proračunskog
korisnika. Slijedom navedenog potrebno je promijeniti planirane proračunske
aktivnosti/projekte kako bi se optimalno iskoristili prihodi Proračuna Općine Bibinje.
Članak 3.
Zadužuje se općinska upravna tijela, proračunski korisnik i drugi korisnici koji su u Posebnom
djelu proračuna određeni za nositelje sredstava, za provedbu ovih mjera usmjerenih na
ograničavanje korištenja sredstava predviđenih Proračunom Općine Bibinje za 2020. godinu.
Članak 4.
Od dana stupanja na snagu ovih mjera, korisnici iz članka 3. ove Odluke mogu preuzeti samo
one obveze i izvršavati rashode koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i
funkcija.
Članak 5.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke obustavi će se svi javni pozivi, postupci javne nabave i
postupci jednostavne nabave te se neće pokretati novi javni pozivi, postupci javne nabave i
postupci jednostavne nabave.
Članak 6.
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Iznimno iz članka 5.ove Odluke mogu se provoditi postupci javne nabave, kao i postupci
jednostavne nabave te pokretati novi postupci:
▪ Radi nabave materijala, opreme i drugo potrebno za borbu protiv epidemije virusa
COVID-19
▪ Ako su neophodni za redovito funkcioniranje tijela navedenih u članku 3. ove odluke
▪ Ako se nabava provodi u okviru projekta sufinanciranog sredstvima EU ili drugih
nacionalnih i međunarodnih institucija, a istu nije moguće odgoditi
▪ Ako postoji drugi opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije pokretanja
postupka nabave potrebno dobiti suglasnost načelnika
Članak 7.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke zabranjuje se zapošljavanje te prijam službenika i
namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, bez obzira na izvore financiranja osiguranih
rashoda za zaposlene u općinskom upravnom tijelu i kod proračunskog korisnika.
Iznimno zapošljavanje i prijam službenika i namještenika na određeno i neodređeno vrijeme te
sklapanja ugovora o djelu je dopušteno ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog,
odnosno ako bi se dovelo u pitanje obavljanje propisanih poslova u kojem slučaju za to potrebo
dobiti prethodnu suglasnost načelnika.
Članak 8.
Zadužuje se direktori i članovi upravnih vijeća trgovačkih društva Bibinjac d.o.o. i Odvodnja
Bibinje Sukošan d.o.o. za racionalizaciju poslovanja kako bi poslovanje prilagodili
novonastalim okolnostima.
Članak 9.
Zbog zabrane društvenih okupljanja obustavljaju se isplate i raspored sredstava namijenjenih
programu 1002 Obilježavanje dana Općine i ostale obljetnice.
Zbog zabrane društvenih okupljanja obustavljaju se isplate i raspored sredstava namijenjenih
programu 1014 Turizam.
Članak 10.
Zbog zabrane održavanja kulturnih događanja obustavljaju se isplate i raspored sredstava
namijenjenih programu 1011 Javnih potreba u kulturi.
Zbog zabrane održavanja sportskih događanja obustavlja se isplata sredstava namijenjenih
programu 1012 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti.
Članak 11.
Iznimno iz članka 9. i članka 10. ove Odluke mogu se preuzeti samo one obveze i izvršavati
rashodi koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova iz navedenih programa.
Članak 12.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bibinje odgovoran je za provođenje ovih mjera
te za nadziranje provođenje mjera kod proračunskog korisnika.
Dužan je sredstva koristiti zakonito, namjensko i svrhovito, uzimajući u obzir načelo dobrog
financijskog upravljanja.
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Članak 13.
Ako se za vrijeme provođenja ovih mjera Proračun Općine Bibinje ne može uravnotežiti,
načelnik će predložiti izmjene i dopune Proračuna Općine Bibinje za 2020. godinu.
Članak 14.
Načelnik Općine Bibinje obavijesti će Općinsko vijeće Općine Bibinje o ovoj Odluci.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bibinje“.

KLASA: 022-05/20-01/188
URBROJ: 2198/02-01-20-1
Bibinje, 24. travnja 2020. godine
Općinski načelnik
Bruno Bugarija, dipl.ing.
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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 www.bibinje.hr
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