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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) te članka 18. Izjave o osnivanju BIBINJAC d.o.o. iz 

Bibinja (od 02. listopada 2013. godine), Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 11. sjednici 

održanoj dana 23.04.2019. godine d o n o s i 

 

Suglasnost za kupovinu nekretnine  

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost društvu Bibinjac d.o.o. za kupovinu nekretnine na adresi Ulica Petra 

Krešimira IV br. 112, koje je u zemljišnim knjigama označeno kao  zk.č.br. 324/2, UPRAVNA 

ZGRADA, IZGRAĐENO ZEMLJIŠTE, SPREMIŠE, PUMPNA STANICA, SPREMNIK, SPREMNIK, 

POMOĆNI OBJEKT, POMOĆNI OBJEKT, ŽELJEZNIČKA PRUGA, DVORIŠTE, površine 14142 m2, 

upisano u zk.ul.br. 1419 i zk.č.br. 321/14, PAŠNJAK, površine 1841 m2, upisano u zk.ul.br. 

3495, ukupne površine obje nekretnine 15983 m2, sve katastarska općina Bibinje, kod 

Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar. 

Članak 2. 

Kupoprodajna cijena nekretnine iz članka 1 ove Suglasnosti utvrđena je u iznosu od 888.000,00 

€ (slovima:  osamstoosamdesetiosamtisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem 

tečaju HNB na dan isplate. 

Članak 3. 

Opunomućuje se direktor društva Bibinjac d.o.o. za provedbu ove odluke i sklapanje 

kupoprodajnog ugovora. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bibinje. 
 
KLASA:021-05/19-01/3  
UR.BROJ: 2198/02-01-19-2 
Bibinje, 23.04.2019. 
 

            OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 
PREDSJEDNIK 

Ivan Šimunić, prof. 
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Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15), te 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 svojoj 11. sjednici održanoj dana 

23.04.2019. godine donosi 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke 

o izvršavanju Proračuna Općine Bibinje za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Bibinje za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine  Bibinje”broj 

4/18), dodaje se članak 12. koji glasi: 

Općina se može zaduživati za investicije, davati suglasnost za zaduživanje, odnosno jamstvo u skladu 

sa Zakonom o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanje jamstva i suglasnosti jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluku o zaduživanju općine, o davanju suglasnosti za 

zaduživanje te davanju jamstva donosi Općinsko vijeće. 

 

Članak 2. 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Bibinje za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine  Bibinje”broj 

4/18), dodaje se članak 13. koji glasi: 

Ustanova i trgovačko društvo čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina može se dugoročno zadužiti samo 

za investiciju, te  uz suglasnost općinskog vijeća. 

Dana suglasnost za zaduživanje ustanove uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Općine. 

Općina može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač i većinski vlasnik dati jamstvo za ispunjenje 

obveza. 

Načelnik može predlagati Općinskom vijeću davanje pojedinačnih financijskih jamstava. 

Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Općine, a prije davanja jamstva potrebno je 

ishoditi suglasnost Ministra financija. 

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba 

trgovačkog društva ili ustanove putem nadležnog upravnog tijela. 
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Članak 3. 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Bibinje za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine  Bibinje”broj 

4/18), dodaje se članak 14. koji glasi: 

Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnik ostvaruje od obavljanja poslova na tržištu i u 

tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna. 

Vlastitim prihodima korisnik podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim 

uvjetima. 

Planiraju se u financijskim planom korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za 

namjene utvrđene financijskom planom. 

Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog 

članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti. 

O ostvarenim i utrošenim namjenskim i vlastitim prihodima, proračunski korisnik izvješćuju nadležni 

proračun na način i u rokovima koji vrijede za dostavu polugodišnjih i godišnjih izvješća. 

 

Članak 4. 

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

 

KLASA: 021-05/19-01/3 

URBROJ 2198/02-01-19-3 

Bibinje, 23.04.2019.                                               

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Šimunić 
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Temeljem članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ 

broj 114/10, 31/11) te 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 svojoj 11. 

sjednici održanoj  dana  23. travnja 2019. godine, d o n o s i 

Zaključak o stornu o i promjeni poslovnog rezultata 

1. Stornira se potraživanje u glavnoj knjizi  Općine Bibinje u  iznos od 559.882,87 kn naknade za 
razvoj vodoopskrbe na temelju članka 5. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva 
(NN153/09,90/11,56/13,154/14,119/15,120/16,127/17). Naknada za razvoj vodoopskrbe je 
prihod javnog isporučitelja vodne usluge koji se namjenski troši na izgradnju vodovodne mreže. 
Općina Bibinje će izvanbilančno voditi evidenciju prikupljenih prihoda i utrošenih sredstava.  

 

2. Stornira se potraživanje u glavnoj knjizi u iznosu od 84.268,93 kn naknade za uređenje voda na 
temelju članka 5. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 
153/09,90/11,56/13,154/14,119/15,120/16,127/17). Naknada za uređenje voda je prihod 
Hrvatskih voda koji Općina Bibinje naplaćuje te doznačuje naplaćene iznose Hrvatskim 
vodama. Općina Bibinje će u pomoćnoj knjizi voditi evidenciju potraživanja.  

 

3. Po izvansudskoj nagodbi sklopljenoj dana 4. ožujka 2019. godine suglasno se raskida Ugovor o 
kupoprodaji nekretnine sklopljen između BAT Marine d.o.o. i Općine Bibinje. Općina Bibinje po 
sudskoj nagodbi obvezuje se isplatiti BAT Marine d.o.o. primljenu jamčevinu u iznosu od 
127.458,60 kn. Povratom sredstva BAT Marine d.o.o. mijenja se rezultat poslovanja od 
nefinancijske imovine te se manjak prihoda od nefinancijske imovine povećava se za 
127.458,60 kn. 

 

4. Stornira se potraživanje od prodaje nefinancijske imovine u glavnoj knjizi u iznosu od 
1.260.183,69 kn tvrtki BAT Marine d.o.o. po izvansudkoj nagodbi sklopljenoj dana 4. ožujka 
2019. godine. Imovina Općine Bibinje povećava se za knjigovodstvenu vrijednost zemljišta. 

 

5. Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel za  provedbu ovog zaključka  i storniranje navedenih 
iznosa. 

 

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavu u Službenom glasniku Općine 
Bibinje.  

 

KLASA: 021-05/19-01/3 

URBROJ 2198/02-01-19-4 

Bibinje, 23.04.2019.                                             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Šimunić 
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Temeljem članka 6.i 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, 

Službeni glasnik Općine Bibinje 02/13, 3/18)  Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 11. sjednici 

održanoj dana 23. travnja 2019. godine,  donosi  

Odluku o dodjeli javnih priznanja 

 Općine Bibinje u 2019. godini  

 

Članak 1. 

  Nagrada Općine Bibinje u 2019. godini za životno djelo dodjeljuje se posthumno : 

mons. dr. sc . Pavlu  Keri   iz Bibinja 

za neizmjerna znanstvena i kulturna ostvarenja s kojima je zadužio hrvatsku kulturnu i akademsku 

javnost. 

Mons.dr.sc. Pavao Kero rođen je u Bibinjama 25. siječnja 1940. godine od oca Dragutina i majke 

Jelislave r. Frleta . Nadbiskupsku klasičnu gimanziju završio je u Zadru 1959, godine, a teologiju je 

studirao u Zadru i Rimu. Zaređen je za svećenika u Rimu, u crkvi Dodici Apostoli 10. srpnja 1966. godine. 

Na Papinskom sveučilištu Gregorijana postigao je licencijat 1967. godine. Polazio je i Papinski institut 

za crkvenu glazbu. Doktorirao je u Rimu 1970. godine na Alfonsianumu, odjelu Lateranskog sveučilišta. 

U zadarskoj nadbiskupiji služio je u župama: Veli Iž, mali Iž, Polača, Radovin, Zadar-Bezgriješno začeće, 

Silba, Murvica, Briševo, Kistanje i Dračevac Nininski. Godine 1983. imenovan je kanonikom Stolnog 

kaptola Svete Stošije, a prepozitom tog kaptola 2002. godine. Papinsim prelatom imenovan je 1990. 

godine. Obavljao je i niz drugih dužnosti: bio je generalni vikar Zadarske nadbiskupije od 1972. do 

1990., profesor u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji od 1970. do 2000. god., biskupski vikar za kulturu 

od 1990., dirigent Središnjeg crkvenog gradskog zbora od 1970., profesor na Visokoj teološkoj-

katehetskoj školi u Zadru od 1992. do 2013. i član Vijeća za kulturu od HBK od 2003. godine. Od 1976. 

bio je Voditelj stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru. Pokrenuo je tiskanje niza Monumenta 

glagolitica Archidioecesis Jadertinae 2010 godine u čijem je izdanju tiskano niz glagoljskih kodeksa i 

matičnih knjiga Zadarske nadbiskupije. Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman odlikovao ga je 

Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića. 

Područje za koje se prijedlog podnosi: područje kulture i znanosti 

Mons.dr.sc. Pavao Kero bio je dugogodišnji ravnatelj Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru. U 

sklopu te institucije pokrenuo je 2010. godine tiskanje niza Monumenta glagolitica Archidioecesis 

Jadertinae u čijem je izdanju do danas tiskano 25 knjiga u 19  svezaka. Njegovim zauzetim znanstvenim 

i kulturnim djelovanjem sačuvano je mnoštvo glagoljskih kodeksa i glagoljskih matičnih knjiga Zadarske 

nadbiskupije. 

Bio je promicatelj glagoljske kulturne baštine i njezin marni čuvar čime je znatno doprinio boljem 

razumijevanju hrvatske nacionalne i vjerske prošlosti na području Zadarske županije. Okupljao je 

znanstvenike koji se bave proučavanjem glagoljice, a sudjelovao je i na brojnim znanstvenim 

skupovima s izlaganjima o prošlosti pojedinih župa u Zadarskoj nadbiskupiji. Svojim znanstvenim i 
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kulturnim ostvarenjima mons.dr.sc. Pavao Kero zadužio je hrvatsku kulturnu i akademsku javnost zbog 

čega smatramo da je zaslužio javno priznanje Općine Bibinje  Nagradu za životno djelo za područje 

kulture Općine Bibinje i  Zadarske županije. 

Članak 2. 

Nagrada  iz članaka 1.  ove Odluke, dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Bibinje 

povodom dana Općine Bibinje. 

Članak 3. 

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

 

KLASA: 021-05/19-01/3 

URBROJ 2198/02-01-19-5 

Bibinje, 23.04.2019.                                               

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Šimunić 
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Temeljem članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te članka 11.  

Statuta Općine Bibinje (“Službeni glasnik Zadarske županije” 17/09, Službeni glasnik Općine Bibinje 

02/13, 3/18)  Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj  11. sjednici održanoj dana 23. travnja 2019. 

godine,  donosi  

 

 

Odluku o visini naknade članovima Općinskog vijeća 

 

 

Članak 1. 

 

Naknada članovima Općinskog vijeća Općine Bibinje utvrđuje se po sudjelovanju na sjednicama 

Općinskog vijeća u slijedećim iznosima: 

  - predsjedniku Općinskog vijeća naknada se utvrđuje u visini neto iznosa 700,00 kuna po sjednici 

- članovima Općinskog vijeća naknada se utvrđuje u visini neto iznosa 500,00 kuna po sjednici. 

 

Članak 2. 

 

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

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima 

Općinskog vijeća (Službeni glasnik Zadarske županije 1/05)  

 

 

KLASA: 021-05/19-01/3 

URBROJ 2198/02-01-19-6 

Bibinje, 23.04.2019.                                               

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Šimunić 
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Temeljem članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi 

(Narodne novine br. 28/10) te članka 11. Statuta Općine Bibinje ( Službeni glasnik Zadarske županije 

broj 17/09, Službeni glasnik Općine Bibinje br.02/13 ) Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj  11. 

sjednici  održanoj dana  23.04.2019. godine donosi 

 

 Odluku  o plaćama i ostalim materijalnim pravima 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se osnove i mjerila za obračun plaća i drugih primanja dužnosnika, službenika 

i namještenika u tijelima Općine Bibinje. 

Članak 2. 

Plaće dužnosnika, službenika i namještenika u Općini Bibinje osiguravaju se iz proračuna Općine 

Bibinje. Plaće dužnosnika, službenika i namještenika isplaćuju se jedanput za protekli mjesec. 

Službeniku i namješteniku se može isplatiti i nagrada za izuzetne radne rezultate u iznosu od 20% od 

utvrđene plaće, o čemu odluku donosi općinski načelnik. 

Plaća se može umanjiti za 20% u slučaju nepoštivanja radnog vremena i neizvršavanja obveza , o čemu 

odluku donosi općinski načelnik. 

Članak 3. 

Plaću  čini umnožak koeficijenta radnog mjesta i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5% za svaku 

navršenu godinu radnog staža. 

Visina osnovice za obračun plaće općinskog načelnika i njegovog zamjenika utvrđuje se u visini 

jednakoj visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika. 

Visina osnovice za obračun plaće  službenika i namještenika u tijelima Općine Bibinje utvrđuje se u 

visini jednakoj visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika. 

Članak 4. 

Koeficijent za izračun plaće općinskog načelnika utvrđuje se u vrijednosti  3,89. 

Koeficijent za izračun plaće zamjenika općinskog načelnika utvrđuje se u vrijednosti  3,30. 

Članak 5. 

Naknada za rad općinskog načelnika koji ne zasniva radni odnos utvrđuje se u iznosu od 4.000,00 kn 

neto. 

Naknada za rad zamjenika općinskog načelnika koji ne zasniva radni odnos utvrđuje se u iznosu od 

3.300,00 neto. 

Članak 6. 

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

vrijednostima: 

pročelnik jedinstvenog upravnog odjela...........................................................................................2,16  

viši stručni suradnik za računovodstvo i financije............................................................................2,09 
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viši stručni suradnik za opću upravu..................................................................................................2,06 

viši stručni suradnik za društvene djelatnosti.....................................................................................1,79 

viši  referent  za računovodstvo i financije.........................................................................................1,77 

računovodstveni referent.....................................................................................................................1,70 

administrativni tajnik..........................................................................................................................1,43 

komunalni redar..................................................................................................................................1,31 

spremačica...........................................................................................................................................1,09 

Članak 7. 

Dužnosnik i službenik imaju pravo korištenja službenog vozila. Načelnik općine službeno vozilo može 

koristiti 24 sata, dok službenici i namještenici službeno vozilo mogu koristiti po nalogu načelnika i u 

radnom vremenu općine, odnosno izvan radnog vremena ako se radi o interesu općine. 

Članak 8. 

Ostala materijalna prava i druga prava iz radnog odnosa službenici i namještenici ostvaruju u postupku 

i na način kako je to utvrđeno kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, a ako nije 

utvrđeno kolektivnim ugovorom utvrđuje ih odlukom općinski načelnik. 

Članak 9. 

Rješenja o plaći dužnosnika, službenika i namještenika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

Članak 10. 

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, 

na jednak način obuhvaćaju i muški i ženski rod. 

Članak 11. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti dosadašnja  Odluka o plaćama  i ostalim 

materijalnim pravima  sa svim njenim izmjenama i dopunama ( Službeni glasnik Zadarske županije br. 

69/10,11/11, Službeni glasnik Općine Bibinje 3/14,4/16,5/16 i 3/18). 

Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bibinje, a 

primijenit  će se za  isplatu plaće službenika i namještenika Općine Bibinje za mjesec svibanj pa na 

dalje, sve do donošenja nove Odluke. 

KLASA: 021-05/19-01/3 

URBROJ 2198/02-01-19-7 

Bibinje, 23.04.2019.  

                                        

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Šimunić 
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Na temelju čl. 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju  ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18) 

i čl. 11. Statuta Općine Bibinje ("Službeni glasnik Zadarske županije br.17/09), „Službeni glasnik 

Općine Bibinje“ br:2/13,  Općinsko vijeće Općine Bibinje na 11. sjednici održanoj 23.04. 2019. godine 

donosi 

 

ODLUKU o izradi Izmjena i  dopuna 

Urbanističkog plana uređenja stambene zone “Bugarija bori” u Bibinjama 

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi (u daljnjem tekstu: Odluka)  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

stambene zone “Bugarija bori” u Bibinju objavljenog u “Službenom glasniku Zadarske županije” br: 

20/10 (u daljnjem tekstu: Plan). 

 

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 

Članak 2. 

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne 

novine" br. 153/13, 65/17, 114/18). 

Plan se izrađuju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 

114/18) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim 

pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine", br. 106/98, 39/04,45/04-

ispravak i 163/04).   

 

2. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA 

Članak 3. 

Razlozi za donošenje Plana su: 

– usklađenje sa važećim Zakonom o prostornom uređenju te važećim PPUO Bibinje, 

– racionalnija organizacija pojedinih dijelova obuhvata Plana uvjetovana vlasničkim odnosima 

– omogućavanjem gradnje ostalih građevina u skladu s potrebama korisnika 

– ažuriranje do sada izgrađene infrastrukture te planiranje iste prema mogućnostima.  

 

3. OBUHVAT PLANA 

Članak 4. 

Obuhvat Plana utvrđen je PPUO Bibinje, te je prikazan na kartografskom prikazu br. 4.1. Građevinska 

područja naselja (UPU 13) 
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4. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

Članak 5. 

Područje obuhvata Plana je neizgrađeno građevinsko područje naselja pretežito stambene namjene. 

Stanje prostora je u većem dijelu neuređeno i komunalno neopremljeno. 

5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 

Članak 6. 

Osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu Plana su: 

– omogućavanje planskog (kvalitetnog) razvoja prostora u cjelini, izgradnje stambenih, 

poslovnih, sportsko-rekreativnih i infrastrukturnih građevina. 

– određivanje infrastrukturnih sustava 

– osiguranje  izgradnje  kvalitetne  komunalne  infrastrukture  i  podizanje  standarda pružanja 

komunalnih usluga 

– određivanje uvjeta za korištenje, uređenje i zaštitu prostora 

  

6. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 

Članak 7. 

Za izradu Plana potrebno je priskrbiti važeći Plan (dwg i doc format), geodetske podloge u  u službenoj 

kartografskoj projekciji RH. 

7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

Članak 8. 

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz 

područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela i osobe određene člankom 9. ove Odluke 

pribavit će se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (članci 90.-92.) u roku od 30 dana 

od dana dostave Odluke o izradi Plana. 

  

8. POPIS JAVNOPRAVNIH  TIJELA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ 

PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI 

ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA 

Članak 9. 

Sva javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora koji su po posebnom propisu dužni 

sudjelovati u izradi izmjena i dopuna ovog plana, moći će dati zahtjeve (podatke, planske smjernice i 

propisane dokumente) iz svog djelokruga za potrebe izrade Plana, o čemu će biti posebno 

obaviještene.  

 

9.  PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA 
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Članak 10. 

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći planirani rokovi: 

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 

najviše 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, 

- izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu u roku od 90 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, 

- javna rasprava na Prijedlog Plana u trajanju od 8 dana, 

- izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 15 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenje, 

prijedloga i primjedbi, 

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 30 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj 

raspravi, 

- izrada Konačnog prijedloga Plana – u roku od 10 dana nakon pribavljenog Mišljenja 

Ministarstva 

- donošenje Plana ovisno o sjednici Općinskog vijeća. 

 

10. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 

Članak 11. 

Sredstva za izradu Plana osigurati će se iz sredstava proračuna Općine Bibinje. 

 

11. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima i osobama navedenim člankom 

9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice 

i propisani dokumenti) za izradu Plana. 

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 10. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe iz prethodnog stavka 

ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju.  

 

Članak 13. 

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10 

000 Zagreb. 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Bibinje". 

 

   KLASA: 021-05/19-01/3 

URBROJ 2198/02-01-19-8 

Bibinje, 23.04.2019.                                               

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Šimunić 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BIBINJE 

KLASA: 022-05/19-01/188 

URBROJ: 2198/02-01-19-4 

Bibinje, 05. 04. 2019.  godine 

 

Na temelju članka 391. stavak 1. 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, 

143/12, 152/14 ), članka 24. Statuta Općine Bibinje («Službeni glasnik Zadarske županije» broj 17/09, 

Službeni glasnik Općine Bibinje broj: 2/13, 3/18), te Odluke o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni «Lonići» 

(Službeni glasnik Zadarske županije broj 27/08, 14/10), načelnik Općine Bibinje dana 05. 04. 2019. 

godine, donosi  

 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnije ponude za pracelu P12. 

 

Članak 1. 

Temeljem odredbi članka 391. 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, 143/12, 

152/14 ), raspisan je javni natječaj objavljen u javnom glasilu „Slobodna Dalmacija“, za kupoprodaju 

nekretnine, dijela č.z. 498/1 u k.o. Bibinje, poslovna zona «Lonići», oznake P12.  

 

Članak 2. 

U roku utvrđenom u pozivu za dostavu ponuda, zaprimljena je jedna ponuda za P12 i to od ponuditelja 

Dinos d.o.o., B.Jelačića 6b, Zadar, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 22,00  eura po m2  za kupnju č.z. 

iz članka 1. ove Odluke.     

 

Članak 3. 

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda iz članka 2. ove odluke. Ponuditelj je u skladu sa 

odredbama javnog natječaja uplatio ukupnu jamčevinu u iznosu od 82.312,50 kuna. 
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Članak 4. 

Sa odabranim ponuditeljem Općina Bibinje će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od 

donošenja ove odluke.  

 

Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Bibinje. 

 

 Dostaviti:                                                                    

1. Dinos d.o.o., B.Jelačića 6b, Zadar 
2. Računovodstvo 
3. Arhiva - ovdje 
                                                                                           Općinski načelnik 

                                                                                           Bruno Bugarija 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BIBINJE 

KLASA: 022-05/19-01/154 

URBROJ: 2198/02-01-19-4 

Bibinje, 02. 04. 2019.  godine 

 

Na temelju članka 391. stavak 1. 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, 

143/12, 152/14 ), članka 24. Statuta Općine Bibinje («Službeni glasnik Zadarske županije» broj 17/09, 

Službeni glasnik Općine Bibinje broj: 2/13, 3/18), te Odluke o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni «Lonići» 

(Službeni glasnik Zadarske županije broj 27/08, 14/10), načelnik Općine Bibinje dana 02. 04. 2019. 

godine, donosi  

 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnije ponude za dio pracele P14a. 

 

Članak 1. 

Temeljem odredbi članka 391. 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, 143/12, 

152/14 ), raspisan je javni natječaj objavljen u javnom glasilu „Slobodna Dalmacija“, za kupoprodaju 

nekretnine, dijela č.z. 498/1 u k.o. Bibinje, poslovna zona «Lonići», oznake P14a.  

 

Članak 2. 

U roku utvrđenom u pozivu za dostavu ponuda, zaprimljena je jedna ponuda za P14a i to od ponuditelja 

Roman Hlavaček, Sadova 5581, 40003 Chomutov iz Češke sa ponuđenom cijenom u iznosu od 22,00  

eura po m2  za kupnju č.z. iz članka 1. ove Odluke.     

 

Članak 3. 

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda iz članka 2. ove odluke. Ponuditelj je u skladu sa 

odredbama javnog natječaja uplatio ukupnu jamčevinu u iznosu od 70.085,17 kuna. 
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Članak 4. 

Sa odabranim ponuditeljem Općina Bibinje će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od 

donošenja ove odluke.  

 

Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Bibinje. 

 

 Dostaviti:                                                                    

4. Roman Hlavaček, Sadova 5581, 40003 Chomutov, Češka 
5. Računovodstvo 
6. Arhiva - ovdje 
                                                                                           Općinski načelnik 

                                                                                           Bruno Bugarija 
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Temeljem članka 24. Statuta Općine Bibinje («Službeni glasnik Općine Bibinje br.02/13 pročišćeni tekst) 

načelnik Općine Bibinje dana 23 . travnja  2019. godine, d o n o s i 

 

ODLUKU 

O dodjeli nagrade učenicima Osnovne škole „Stjepana Radića „ Bibinje 

 

Članak 1. 

Na prijedlog učitelja Osnovne škole Stjepana Radića Bibinje, načelnik općine Bibinje u povodu 

obilježavanja i proslave Dana općine Bibinje ( 02. svibnja) , dodjeljuje nagradu  učenicima  zbog 

izuzetnih rezultata ostvarenih na županijskim i državnim natjecanjima. 

 

Članak 2. 

Nagrada Općine Bibinje dodjeljuje se slijedećim učenicima: 

1. Lauri  Karaban, 5.a ( Ana i Stipe Karaban )  -učenica je osvojila 1. mjesto na županijskom 
natjecanju iz geografije i tehničke kulture, a sudjelovala je i na državnom natjecanju iz 
tehničke kulture u Poreču 

2. Ivanu  Gveriću  ( 6.a) ( Ana i Ante Gverić )  nagrađen na županijskoj smotri Lidrano 2019. 
godine u kategoriji literalnih radova, sudjelovao na državnoj smotri u Šibeniku 

3. Luki Braliću, 7.a ( Ana  i Ante Bralić) za sudjelovanje na 4 županijska natjecanja, za osvojeno 
1. mjesto iz matematike i povijesti, te 2. mjesto iz geografije u kategoriji učenika 7. razreda  

4. Bartolu Lukiću, 7.a  ( Agata i Tomislav Lukić )  za sudjelovanje na 4 županijska natjecanja: iz 
matematike, kemije, biologije i hrvatskog jezika. Osvojio je 2. mjesto na županijskom 
natjecanju iz matematike.  
 

5. Stanku Sikiriću , 8.a ( Danijela i Silvio Sikirić ) , za osvjeno 3. mjesto na županijskoj smotri LIK 
2019. i sudjelovanje na državnoj smotri; područje natjecanja: slikarstvo 

 

Članak 3. 

 

Nagrada Općine Bibinje dodjeljuje se i svim učenicima ( 53) koji su sudjelovali na županijskim 

natjecanjima. Broj natjecatelja po predmetima: Hrvatski jezik 17, matematika: 6, njemački 

jezik 1, kemija 3, biologija 2, geografija 5, povijest 1, robotika 6, košarka 12. Učenici su bili 

županijski pobjednici iz robotike, a iz košarke su osvojili 3. mjesto. 

 

Članak 4. 

 

Učenicima iz članka 2. ove Odluke dodijelit će se  pojedinačno novčani iznos u iznosu od 

500,00 kuna u vidu nagrade za ostvarene rezultate.  
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Članak 5. 

 

Učenici iz članka 3. ove Odluke  bit će nagrađeni  jednodnevnim izletom u Knin.  

 

 

Članak 6. 

Sredstva iz članka 4. ove Odluke isplatit će se iz blagajne općine Bibinje. 

 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Bibinje 

 

 

Općinski Načelnik 

Bruno Bugarija 

 

KLASA:022-05/19-01/252 

UR.BR:2198/02-01-19-02 
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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.opcina-bibinje.hr 


