ZAPISNIK SA JAVNOG IZLAGANJA
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE
Javnom izlaganju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Bibinje pristupilo se dana 27. svibnja, 2020. godine s početkom u 13,00 sati u
prostorijama Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.
Prisutni: Za Općinu Bibinje: Načelnik Bruno Bugarija; zamjenik načelnika Šime
Sekula; Marin Diklan, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bibinje; Šime
Sikirić viši stručni suradnik za opću upravu; Za izrađivača: Stipe Brčić, Blok Projekt
d.o.o. Zadar.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje održano je putem livestream
servisa odnosno Google Meet aplikacije koja je potpuno besplatna i dostupna svima s
pristupom internetu i koja je omogućavala interakciju sa sudionicima u vidu
mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljana pitanja.
Livestream servisu bilo je moguće pristupiti koristeći link objavljen na službenim
stranicama Općine Bibinje (www.bibinje.hr).
U ime Općine Bibinje nazočne je pozdravio općinski pročelnik Marin Diklan i otvorio
Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Bibinje. Riječ je predao Stipi Brčiću, izrađivaču plana koji je naveo što je bilo
predmet izmjena. Po završetku izlaganja bila je mogućnost postavljanja pitanja. Kako
nije bilo pitanja, izlaganje je završeno u 13:15 sati.
Bibinje, 27.05.2020. godine
zapisničar
Marin Diklan

Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“
broj 153/13, 65/17) i članka 24. Statuta Općine Bibinje (“Službeni glasnik Zadarske
županije” 17/09, „Službeni glasnik Općine Bibinje“ broj: 2/13, 3/18), načelnik Općine
Bibinje donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Bibinje
Članak 1.
Utvrđuje se prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje,
temeljem nacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Bibinje, kojeg je izradio Block-projekt d.o.o. Zadar u travnju 2020. godine
Članak 2.
Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje sadrži grafički
dio te tekstualni dio obrazloženja, odredbi za provođenje i sažetka za javnost.
Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:022-05/20-01/15
URBROJ:2198/02-01-20-11
Bibinje, 20. 01. 2020.
Općinski načelnik
Bruno Bugarija

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje, dana 20. travnja 2020.
godine, objavljuje:
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE
I. Provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Bibinje.
II. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajati
će 30 dana i to od 29. travnja 2020. godine do 28. svibnja 2020. godine.
III. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje moći
će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 sati u
prizemlju zgrade Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.
IV. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje održat će se 27. svibnja 2020. godine u
13:00 sati u prostorijama sportske dvorane OŠ Stjepana Radića, Gumla 3, Bibinje.
V. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Bibinje mogu se pismenim putem ili usmeno na zapisnik prilikom javnog
izlaganja, dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 28. svibnja 2020. godine.
VI. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje bit će dostupan i na
web stranici Općine Bibinje (www.bibinje.hr). Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u
roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se
uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
VII. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne
dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.
KLASA:022-05/20-01/15
URBROJ:2198/1-01-20-12

Općina Bibinje

ISPRAVAK OBJAVE JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE
objavljene u Zadarskom listu dana 21. travnja 2020. godine na str. 31. Mijenja se točka IV. objave
tako da ispravno glasi:
„Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Bibinje održat će se 27. svibnja 2020. godine u 13:00 sati putem
livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja
te davanja odgovora na postavljana pitanja. Livestream servisu biti će moguće pristupiti koristeći link
koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Bibinje (www.bibinje.hr).“
Ostale odredbe objave ostaju neizmijenjene.
KLASA:022-05/20-01/15
URBROJ:2198/1-01-20-14
Bibinje, 22.04.2020.
Općina Bibinje, Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje, dana 22. travnja 2020.
godine, objavljuje:
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE
I. Provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Bibinje.
II. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajati
će 30 dana i to od 29. travnja 2020. godine do 28. svibnja 2020. godine.
III. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje moći
će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 sati u
prizemlju zgrade Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.
IV. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje održat će se 27. svibnja 2020. godine u
13:00 sati putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu
mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljana pitanja. Livestream
servisu biti će moguće pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama
Općine Bibinje (www.bibinje.hr).
V. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Bibinje mogu se pismenim putem ili usmeno na zapisnik prilikom javnog
izlaganja, dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 28. svibnja 2020. godine.
VI. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje bit će dostupan i na
web stranici Općine Bibinje (www.bibinje.hr). Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u
roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se
uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
VII. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne
dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.
KLASA:022-05/20-01/15
URBROJ:2198/1-01-20-13

Jedinstveni upravni odjel
Općine Bibinje

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIBINJE
Trg Tome Bulića 2
23205 Bibinje
Tel.: 023/261-166
KLASA: 022-05/20-01/15
UR.BROJ: 2198/02-01-20-15
Bibinje, 22. 04. 2020. godine
Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19), i Zaključka općinskog načelnika Općine Bibinje KLASA:022-05/2001/15, URBROJ:2198/02-01-20-11, od 20.04.2020. godine, Općina Bibinje dostavlja posebnu
pisanu
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE
Obavještavaju se javnopravna tijela određena posebnim propisima koja su dala ili trebala dati
zahtjeve za izradu da će se o navedenom prijedlogu plana održati javna rasprava.
Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajati će
30 dana i to od 29. travnja 2020. godine do 28. svibnja 2020. godine.
Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje moći će se
izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 sati u
prizemlju zgrade Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Bibinje održat će se 27. svibnja 2020. godine u 13:00 sati
putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti
postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljana pitanja. Livestream servisu biti će
moguće pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Bibinje
(www.bibinje.hr). Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Bibinje mogu se pismenim putem ili usmeno na zapisnik
prilikom javnog izlaganja, dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 28. svibnja
2020. godine. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje bit će
dostupan i na web stranici Općine Bibinje (www.bibinje.hr). Prijedlozi i primjedbe koji nisu
dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu
podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Ako u određenom
roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje,
smatrat će se da nemaju primjedbi.
Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela
Marin Diklan

Mozaik

servis stavila epidemija koronavirusa

ivno kormilo
Riječki studio ostaje u
funkciji
HRT se, nema dugo, uselio u novi studio u Rijeci iz kojeg
se ponajprije trebao pratiti veliki projekt Rijeka EPK 2020.
Nažalost i to je stalo.
- Da, vidite, kada smo preuređivali taj prostor kako bismo ga
stavili u funkciju produkcije HRT-ova radijskog i televizijskog
programa za EPK 2020., nismo se nadali da će se ovakvo
nešto dogoditi. Njegova je primarna svrha bila aktivno pratiti
Rijeku kao Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, no,
to je za sada, po svemu sudeći na čekanju. Studio HRT-ova
studija Rijeka, dakako, ostaje normalno u funkciji i dalje, iz
njega ide i ići će i dalje naš program, u skladu s novonastalim okolnostima. Iz njega, recimo, redovito imamo uključenja
u emisije Dobro jutro, Hrvatska, regionalni Dnevnik.... Studio
ima dobru poziciju na riječkom Korzu i iz njega se vidi kako
živi grad Rijeka koju ovim putem toplo pozdravljam. Sigurno
će biti još više regionalnog programa, o čemu se brine naš
sjajni HRT Centar Rijeka.
formata, sve sigurnosti radi. Kako štitite i zaposlenike i goste? Kako se po hodnicima regulira distanca?
Imaju li djelatnici dovoljno
zaštitnih sredstava, hodnici dezinficijensa? S koliko
ljudstva radite? Navodno
ste već pripremili i planove
za izmještanje čitavog IMS-a
na rezervni položaj ako za to
bude potrebe!?
- Da, neke smo projekte,
poput zabavno-glazbenog
showa »Zvijezde pjevaju« morali odgoditi do jeseni. Pratimo upute Kriznog stožera
za ponašanje u ovoj situaciji. Mogu vam reći kako su u
cilju zaštite zdravlja na Hrvatskoj radioteleviziji uvedene do sada neviđene mjere
zaštite zaposlenika i gostiju
koji dolaze na HRT. Veći dio
zaposlenika je raspoređen za
rad od kuće, kao i u mnogim
drugim sustavima. Zatvoreni
su restoran i cafe bar na Prisavlju kako bi se smanjili socijalni kontakti, po hodnicima
su postavljeni dezinficijensi,
radni se prostori svakodnevno čiste i dezinficiraju, neki
su ulazi na HRT privremeno zatvoreni, zaposlenici se
na dnevnoj bazi informiraju putem našeg intraneta o
opasnosti od virusa i mjerama zaštite. Podijeljen je i
dio zaštitne opreme koji smo
uspjeli osigurati, a razmak se
drži koliko god je to moguće.
Svima se svakodnevno mjeri
tjelesna temperatura pri ulasku na HRT. Imamo dovoljno
ljudi koji su raspoređeni u
skladu s uputama nadređenih rukovoditelja. Za sada ne
bih o najcrnjim scenarijima,
ne zato što nismo spremni,
nego zato što iskreno želimo
da do njih nikada ne dođe.
Javni servis je servis svih
građana. U tom kontekstu
ne čini li se odluka od svakodnevnom emitiranju Svete mise na Trećem mrvicu
ipak pretjerana?
- Ne. To je posebno osjetljivo pitanje jer HRT kao javni
servis mora voditi računa i o
tim duhovnim i vjerskim potrebama hrvatskih građana, a
istodobno ih i fizički udaljiti
s mjesta služenja svetih misa,
kako u uvjetima ove galopirajuće epidemije koronavirusa u nas ne bi ugrozili i svoje
zdravlje i zdravlje drugih ljudi u crkvama oko sebe i tako
možebitno proširili opasnost
od širenja zaraze u RH. Zato
smo, u suradnji s Hrvatskom
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biskupskom konferencijom
i pokrenuli te dnevne izravne prijenose misa u 18 sati
na Trećem programu HTV-a
i Trećem programu Hrvatskog radija koje se snimaju,
emitiraju i streamaju samo
uz nazočnost HRT-ovih kamera i ekipa Hrvatske radiotelevizije. I taj dio zadaće
javnog servisa Hrvatske morali smo na dnevnoj bazi mijenajati nakon što je potres u
Zagrebu oštetio vjerske i sakralne objekte; od prvobitne
planirane i dogovorene lokacije TV i radijskih prijenosa
služenja svetih misa iz gornjogradske crkve sv. Marka
u Zagrebu, do teško oštećenih tornjeva i otpalog križa
zagrebačke katedrale, oštećenja pravoslavne crkve na
Preradovićevom trgu, bazilike u Palmotićevoj… Sve je
to prepalo vjernike te smo ih
morali slikom i riječju umiriti i pozvati ih da svoje vjerske potrebe kompenziraju
prateći vaš vjerski program.
Izvrsna gledanost
Neće biti ni Olimpijskih
igara, ni Europskog nogometnog prvenstva. Koliko
će to utjecati na financije
HRT-a, na poslovanje? Ima
li se i tu rezervni plan?
- Europsko prvenstvo u
nogometu i Olimpijske igre
su odgođeni za sljedeće ljeto.
Glavni urednik Bruno Kovačević imao je i prije dobivanja Europskog prvenstva A
i B opciju sheme, tako da je
nova ljetna shema završena
bez EP-a i Olimpijskih igara.
Iako tvrdite da vam u ovim
teškim vremenima gledanosti nisu važne, ipak se prošlog tjedna niste propustili
pohvaliti činjenicom da je
HTV nakon 10 godina ponovo zasjeo na vrh gledanosti
svih televizija u Hrvatskoj...
- Nakon što je gotovo desetljeće bio u sjeni komercijalnih televizija, po ocjeni
nezavisnih agencija koje prate gledanost, HRT se ponovo vratio na vrh. Istraživanja
agencija AGB Nielsen i AD
Scanner, pokazuju da je u
razdoblju od 1. 1. 2020. do
1. 4. 2020. program HTV-a
bio najbolje prihvaćen kod
gledatelja. I ranijih godina
HTV je znao unutar pojedinog mjeseca biti gledaniji
od komercijalnih televizija,
međutim nikada od 2011. u
ovakvom kontinuitetu. Najčešća iskakanja u posljednjih

10 godina bila su zbog velikih
sportskih natjecanja - dobar
primjer za to je ljeto 2018.,
ali nikada ovakav uspjeh nije
zabilježen. I to bez sporta u
programu. I dalje smo među
prvih 13 javnih televizija Europe, a u usporedbi s konkurencijom u Hrvatskoj, HRT
u 2020. sa svojim kanalima
ostvaruje najbolje rezultate
na cijelom danu. Bilježimo
i trend rasta po mjesecima.
Po istraživanju AD Scannera u ožujku je naše kanale
prosječno u minuti pratilo
gotovo 60.000 gledatelja više nego u siječnju. I naše su
nelinearne platforme za koronakrize i potresa zabilježile svojevrsni rekord u broju
pregleda, na webu i HRTi-ju
te na ostalim platformama YouTubeu, Facebooku, Twitteru, Instagramu... Brojka od
više od 50 milijuna pregleda
sadržaja samo u ožujku dovoljno govori sama za sebe
i stoga zaslužuje pozornost
javnosti. A trend rasta se i tu
nastavlja.
Program neće stati
Pretpostavljam da je i vaša komunikacija s državnim
vrhom ovih dana stalna. Čuva li se i u ovakvoj situaciji
neovisnost medija, poglavito javnog?
- Podrazumijeva se da smo
u ovoj situaciji u stalnom
kontaktu i na stalnoj liniji s
Nacionalnim kriznim stožerom, našim ministarstvima i
državnim vrhom. Jer nije vrijeme za nikakve »soloigre«,
ubiranja bodova, samopromociju, medijska natjecanja
niti za »ratno profiterstvo«.
Ovo je preozbiljna situacija
da bi ijedan kotačić u tom
lancu iskočio.
Što ako sve ovo potraje
duže nego itko predviđa?
Kako će izgledati program?
- Kada je počeo koronavirus u Kini, program je odmah
reagirao pohranjujući na server velike količine materijala
koje možemo emitirati »zlu
ne trebalo«. Tako da smo već
prije 45 dana imali pohranjeno 12.800 sati raznolikog
programa - dokumentarnih
serijala, filmskih i sportskih
sadržaja. Bili smo spremni
već onda, ako sve drugo stane, da program nikako neće
stati. Ne znam je li nasreću ili
nažalost, ali neki od urednika su tu bili za vrijeme rata,
tako da su puhali na hladno
i dobro se pripremili. U ovakvim situacijama najvažniji
je informativni program koji
za sada radi sjajan posao na
čelu s Katarinom Perišom
Čakarun, ali i svim njenim
djelatnicima, što se osobito vidjelo na dan potresa u
Zagrebu.
Što kad se vratimo u normalu? Valjat će pomoći cijelom audiovizualnom sektoru da stane na noge.
- Ako smo uspjeli čvrsto
držati informativno kormilo
u ovim nemilim koronavirusnim »ratnim« vremenima i
uvjetima elementarne nepogode, vjerujem da ćemo i
kad sve ovo napokon prođe,
u toj fazi svojevrsne obnove.
S našom čvrstom vjerom da
ćemo i iz te bitke - i kao nacija i kao njezin javni servis
- izaći kao pobjednici.

Angažirali odvjetnike

Princ Harry i Meghan ljuti
na britanske tabloide, neće
više s njima komunicirati
LONDON - Princ Harry i njegova supruga Meghan, vojvotkinja od Sussexa, u ponedjeljak su objavili da planiraju
prekinuti komunikaciju s najvećim britanskim tabloidima.
Guardian navodi da su odvjetnici bračnog para poslali
pismo dvama najpopularnijim britanskim tabloidima
- The Sunu i Daily Mailu - te
su ih optužili za objavljivanje
»iskrivljenih, lažnih i nerazumno napadnih« priča.
Izvori agencije dpa potvrdili
su da je pismo, koje je u potpunosti objavio Financial Times na Twitteru, autentično.
Odvjetnici tridesetpetogodišnjeg Harryja i tridesetosmogodišnje Meghan optužili su britanske medije za
maltretiranje, nakon što je par
objavio plan »odstupanja« s
kraljevskih dužnosti.

Odgovor tabloida
- Izuzimanje deset tabloida i
portala povezanih s njima, koji
imaju najveći udio čitanosti na
britanskom medijskom tržištu
»neviđeni je izravni napad na
velik dio medija te im ostavlja
malo prostora za popravljanje
odnosa, naveo je Guardian.
U pismu se navodi da princ
i njegova supruga, koji su se
preselili u Los Angeles, vjeruju u slobodu tiska, ali ne žele
više »davati sebe na pladanj
kao valutu ekonomiji klikbejta i iskrivljavanja«.
Popularni medijski komentatori kritizirali su potez princa Harryja i Meghan.

Princ Harry i njegova supruga Meghan

- Misle li oni stvarno da je
ljude, dok se svijet bori s covidom-19, briga s kojim će medijima oni surađivati?, napisao
je na Twitteru BBC-jev voditelj
Andrew Neil.
- Možete li zamisliti da je ikoga briga, što je povrijeđen njihov mali ego, dok zdravstveni
radnici širom svijeta umiru?,
napisao je voditelj na televiziji
ITV Piers Morgan.
Odvjetnici Meghan Markle u
petak će na sudu iznijeti svoje
argumente u procesu protiv
Mail on Sundaya.
Oni tvrde da je Mail on Sunday nezakonito objavio privatno pismo koje je otac Meghan
Markle poslao svojoj kćeri s kojom je posvađan.
Tračevi i prihodi
U pismu urednicima tabloida stoji da su Harry i Meghan
svjesni da se »uništavaju ljudski
životi, bez ikakvog dobrog razloga, izuzev činjenice da sočni

tračevi povećavaju prihod od
oglašavanja«.
- Jako je zabrinjavajuće da je
utjecajan dio medija, više godina, pokušavao izuzeti se od
odgovornosti za ono što kažu ili
napišu - čak i kada znaju da je to
iskrivljeno, lažno ili nerazumno
napadno, dodaje se u pismu.
Par je u siječnju objavio da
će se povući, postati financijski neovisni te da će živjeti dio
vremena u Velikoj Britaniji, a
dio u Sjevernoj Americi.
Prethodno je par oštro napao
netočno izvještavanje britanskih medija i napade na društvenim mrežama, uključujući
rasističke uvrede usmjerene
prema Meghan, čija je majka
crnkinja.
Harry je unuk kraljice Elizabete II. i u redu je za nasljeđivanje prijestolja, nakon svog oca
prijestolonasljednika princa
Charlesa, starijeg brata Wiliama i njegove djece. S Meghan se
vjenčao u svibnju 2018. (Hina)
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HDU ZAPRAF Kako implementirati Direktivu o autorskom i srodnim pravima EU

Novi zakon o autorskom pravu
ključan za glazbenu industriju
Novom regulativom trebaju se postaviti pravila ponašanja i za internetske
platforme koja do sada nisu postojala, te osigurati stabilnost poslovnog
modela u digitalnom okruženju kakav je već uspostavljen na svjetskoj razini
ZAGREB - HDU i ZAPRAF
ocijenili su, uz otvaranje
javne rasprave o Zakonu o
autorskom pravu i srodnim
pravima, da je za kreativce i
glazbenu industriju, ali i za
državu, sada ključni trenutak da se pruži dodatan poticaj već zakašnjelom razvoju
digitalnog tržišta i glazbenoj
industriji uopće.
Hrvatska diskografska
udruga (HDU) i Udruga za
zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonografskih
prava (ZAPRAF) podsjećaju
da se novi zakon donosi nastavno na Direktivu o autorskom i srodnim pravima na
jedinstvenom digitalnom tržištu koja je stupila na snagu
prije nešto manje od godinu dana.
Naime, članice EU moraju u roku od dvije godine u
svoja zakonodavstva implementirati tu direktivu čime
bi se, među ostalim, riješila
pitanja pravednije raspodjele
naknada velikih internetskih
platformi kao što su Google,
odnosno Youtube prema sudionicima kreativne, kulturne i medijske industrije.

Pošteno tržišno
natjecanje
»Novim Zakonom bi se,
bude li pravilno harmoniziran s Direktivom, uspostavili
jednaki uvjeti koji bi osigurali pošteno natjecanje među
platformama, korisnicima i

Glazba se pretvorila u rastuću i pretežno digitalnu industriju

ljubiteljima glazbe nastavak
onoga u čemu uživaju, pristup glazbi kad i gdje oni to
požele i, što je iznimno važno, da kreatori glazbenog

sadržaja budu pošteno plaćeni za svoj rad«, ističu.
Kažu i da su izdavačke kuće
vodeći investitori u glazbenike i njihovu glazbu – samo

Swingers i E.N.I. singlom poručuju »Don’t Worry, Be Happy«

Ovo nije samo pjesma,
ovo je poruka...
Robert Mareković i Swingersi
snimili su novu verziju pjesme
nazvanu »Don’t Worry, Be Happy 2020« u hrvatsko-talijanskoj izvedbi, uz jednostavnu
ali snažnu poruku, kako Hrvatima tako i Talijanima:
»Ti se pitaš jel’ ovo kraj,

LANA LUNA

RIJEKA - »Don’t Worry, Be
Happy«, svjetski hit Bobbyja
McFerrina iz 1988., se na repertoaru zagrebačkih Swingersa i riječke grupe E.N.I.
našao prije 15 g., a njegova
optimistična nota je danas aktualnija i potrebnija no ikad.

nemoj, zapleši, zapjevaj!«
Italija je, nažalost, postala
simbolom bitke protiv koronavirusa u Europi. Svi smo
gledali šokantne slike iz njihovih bolnica, ali isto tako smo
mogli vidjeti njihovo pjevanje
i pljeskanje s balkona, što je
dokaz jednog neslomljivog
južnjačkog duha i mediteranske životne radosti koja
je i nama svojstvena.
U Hrvatskoj smo, uz velika
iscrpljujuća odricanja kojima
se još ne nazire skori kraj, sretnije prošli od naših talijanskih
susjeda. Bitka se nastavlja s
obje strane Jadranskog mora,
ali i nama u Lijepoj našoj, kao
i našim susjedima Talijanima,
trebaju trenuci predaha, odmora, veselja, sretnih nota i
optimizma.
»Don’t Worry, be Happy
2020« donosi humor, toplinu, emociju, i baš zato vjerujemo da ovo nije samo pjesma, nego poruka, koju E.N.I.
i Swingersi odašilju ne samo
Hrvatima, već i našim stradalim susjedima.
Iz Hrvatske s ljubavlju – forza Italia!(zl)

u Hrvatskoj ulaže se više od
20 milijuna kuna godišnje u
glazbenike, repertoar i marketing zajedno.
»Glazba se pretvorila u rastuću i pretežno digitalnu
industriju. Kako bi se to
postiglo, diskografske kuće neumorno su radile na
prilagodbi, inovacijama i
ulaganju. Međutim, kako
bi taj pozitivan razvoj bio
održiv, nužno je postojanje pravednog tržišta na
kojem se na sve sudionike
primjenjuju ista pravila«,
ocijenili su.
Upravo stoga smatraju da je nužna pravilna
prilagodba Direktive, kao
što je prijeko potreban i
dolazak najvećih digitalnih glazbenih servisa na
tržište Hrvatske, kao što

su Spotify, Itunes i drugih.
Po njihovim riječima, kao
i kod svakog donošenja zakona postoje različite interesne skupine i pojedinci koji
»ovaj povijesni trenutak žele
iskoristiti i za osobne interese, a ne interese svih kojima
ova prava pripadaju«, pa se
zalažu da zakonski okvir jasno slijedi odredbe i ciljeve
Direktive.
Problem
vrijednosnog niza
»Zalažemo se za efikasno
rješavanje problema tzv.
vrijednosnog jaza. Radi se
o vrijednosti odnosno prihodima koje neke digitalne
platforme ostvaruju na temelju glazbenog sadržaja
bez da su nositelji autorskog
i srodnih prava primjereno

nagrađeni za svoj rad i ulaganja«, istaknuli se.
Stoga se novom regulativom trebaju postaviti pravila ponašanja i za internetske
platforme koja do sada nisu
postojala, te osigurati stabilnost poslovnog modela u
digitalnom okruženju kakav
je već uspostavljen na svjetskoj razini i pokazao se vrlo
uspješan.
Od izuzetne važnosti za
Hrvatsku je, smatraju, da
se stvore povoljni uvjeti za
najveće digitalne glazbene
servise kojih već godinama
u Hrvatskoj nedostaje, na
štetu svih dionika glazbene
industrije te samih građana.
Javno savjetovanje otvoreno je do 17. svibnja na stranici Središnjeg državnog portala »e-Savjetovanja«.(Hina)

ISPRAVAK OBJAVE JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE BIBINJE

objavljene u Zadarskom listu dana 21. travnja 2020. godine na str. 31. Mijenja
se točka IV. objave tako da ispravno glasi:
„Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje održat će se 27.
svibnja 2020. godine u 13:00 sati putem livestream servisa koji omogućava
interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja
odgovora na postavljana pitanja. Livestream servisu biti će moguće pristupiti
koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Bibinje (www.
bibinje.hr).“
Ostale odredbe objave ostaju neizmijenjene.
KLASA:022-05/20-01/15
URBROJ:2198/1-01-20-14
Bibinje, 22.04.2020.
Općina Bibinje, Jedinstveni upravni odjel

INFO
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OPĆINSKA UPRAVA

DOKUMENTI
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 +385 23 261 166  pisarnica@bibinje.hr

PRAVO NA INFORMACIJU

VRTIĆ ONLINE

VAŽNO! UKLJUČITE SE U JAVNU RASPRAVU
PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
BIBINJE

Danas u 13 sati, kako je i najavljeno 22. travnja 2020. godine provest će se javno izlaganje radi obrazloženja rješenja,
smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje, koje će se održati putem
livestream servisa odnosno Google Meet aplikacije koja je potpuno besplatna i dostupna svima s pristupom
internetu. Da biste se pridružili javnom izlaganju, u 13 sati kliknite na ovaj link: https://meet.google.com/ics-kxhs-wiy
Za sve one koji se javnom izlaganju priključuju putem internetskih preglednika nije potrebno preuzimati nikakve
dodatne aplikacije, dok za sve one koji se priključuju putem svojih mobilnih uređaja, preporučujemo da preuzmu na
svoje telefone besplatnu aplikaciju Google Meet. Ovakav način javnog izlaganja omogućava interakciju sa sudionicima u
vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljana pitanja.
U nastavku možete pogledati i preuzeti karte Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bibinje.
Napominjemo kako je uvid počeo 29. travnja 2020. godine i traje do 28. svibnja 2020. godine, te da su svi zainteresirani
mogli izvršiti javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje za vrijeme trajanja javne
rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 sati u prizemlju zgrade Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

1. Namjena i korištenje PP 2020
2.1. Infrastrukturni sustavi PP 2020
2.2. Infrastrukturni sustavi PP 2020
3.1. korištenje i zaštita PP 2020
4.1.GP Bibinje PP 2020
4.2.GP Bibinje PP 2020

KONTAKT

EVIDENCIJA O IZRADI PLANA NPP 04 2020
IiD PPUO Bibinje SAZETAK ZA JAVNOST PP 04 2020
NACRT ODLUKE I ODREDBE IiD PPUO BIBINJE PP 04 2020
OBRAZLOŽENJE IiD PPUO PP 04 2020
ODREDBE IiD PPUO BIBINJE PRIKAZ IZMJENA PP 04 2020

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje, dana 22. travnja 2020. godine, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

1. Provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje.
2. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajati će 30 dana i to od 29.

travnja 2020. godine do 28. svibnja 2020. godine.
III. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje moći će se izvršiti za vrijeme
trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 sati u prizemlju zgrade Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2,
Bibinje.
27. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana

uređenja Općine Bibinje održat će se 27. svibnja 2020. godine u 13:00 sati putem livestream servisa koji
omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljana
pitanja. Livestream servisu biti će moguće pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama
Općine Bibinje (www.bibinje.hr).
28. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje mogu

se pismenim putem ili usmeno na zapisnik prilikom javnog izlaganja, dati za vrijeme održavanja javne rasprave,
zaključno s 28. svibnja 2020. godine.
29. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje bit će dostupan i na web stranici Općine

Bibinje (www.bibinje.hr). Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani
imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
VII. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje,
smatrat će se da nemaju primjedbi.
KLASA:022-05/20-01/15
URBROJ:2198/1-01-20-13
Jedinstveni upravni odjel
Općine Bibinje
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OBRAZLOŽENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA
Odlukom o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bibinje
("Službeni glasnik Općine Bibinje" br. 06/19 i 01/20) Vijeće Općine Bibinje utvrdilo je
potrebu izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bibinje
("Službeni glasnik Zadarske županije" br.10/08 i "Službeni glasnik Općine Bibinje" br.
03/11, 01/13, 02/14, 05/14, 4/16 i 01/18). Izmjene i dopune PPUO Bibinje odnose se na
slijedeće:
(a) povećanje lučkog područja i preraspodjelu namjene u zoni postojeće luke otvorene
za javni promet i luke posebne namjene – luka nautičkog turizma na lokaciji
"Lipauska". Ukupna zona lučkog područja će se povećati sa sadašnjih 3,63 ha na
9,5 ha od čega kopneni dio obuhvaća oko 3,0 ha a morski 6,5 ha. Površina će se
mijenjati prvenstveno radi usklađenja površine s planiranim kapacitetom luke
nautičkog turizma određen Prostornim planom Zadarske županije (dalje: PPZŽ).
PPZŽ dozvoljava do 199 vezova u luci nautičkog turizma na ovoj lokaciji. U
obuhvat ulazi dio već postojećeg građevinskog područja naselja Bibinje i postojeća
luka otvorena za javni promet,
(b) mogućnost redefiniranja obveze izrade i obuhvata Urbanističkih planova uređenja,
(c)

mogućnost preraspodijele (manjeg dijela građevinskog područja naselja, kojim bi
se obuhvatila kč 498/11 k.o. Bibinje u cijelosti. Povećanje građevinskog područja
naselja na navedenoj lokaciji obuhvatilo bi oko 450 m2, dok bi se za istu tu površinu
kč. 1951 ko Bibinje (infrastrukturni koridor u naselju). smanjila

(d) prenamjena i premještaj planirane zone proizvodne namjene (IK) na području
"Gromica" zbog zaštite borove šume. Naime, planirana zona IK trenutno obuhvaća
veće površine razreda zaštićenog alepskog bora kojom upravljaju Hrvatske šume.
Zona će se preoblikovati i premjestiti u smjeru jugoistoka na području šikare, kojom
također upravljaju Hrvatske šume. Ovom izmjenom planirana je i prenamjena ove
zone u zonu za proizvodnju električne energije iz alternativnih izvora – solarna
elektrana (SE), u skladu s Prostornim planom Zadarske županije. Ova zona će se
urediti kao jedinstveni zahvat. Naime, nije moguće dijeliti zonu na manje
gospodarske jedinice, te se smatra kao jedinstvena građevna cjelina. Slijedom
navedenog, ovo građevinsko područje smatra se kao uređeno građevinsko
područje, jer ima neposredan pristup na okolne prometnice. S tim u vidu, nema
obveze izrade urbanističkog plana uređenja, jer će se ovim Planom propisati uvjeti
detaljnošću istog.
(e) preoblikovanje zone sportsko-rekreacijske namjene (R) na lokaciji "Križ" radi
usklađenja obuhvata zone u skladu s lokacijskim uvjetima (postojeća građevina).
(f)

određivanje zone postojećeg groblja izvan građevinskog područja na lokaciji ispod
"Velikog brda" kod granice s naseljem Dračevac (u susjednom Gradu Zadru).
Groblje je postojeće i omaškom je izostavljeno iz dosadašnjih prostornih planova.
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Izrada Plana povjerena je poduzeću “BLOCK-PROJEKT” d.o.o., Zadar.
Plan je dovršen za javnu raspravu tijekom travnja 2020. godine. Tijekom javne rasprave
mogu se uputiti primjedbe na gore navedene predložene izmjene. Ovim izmjenama neće
se prihvaćati zahtjevi za povećanje građevinskog područja, iz razloga što nisu
zadovoljeni zakonski uvjeti po kojima se isto može i razmatrati. Primjedbe i prijedlozi na
izmijenjene dijelove Plana mogu se upisati u knjizi primjedbi izložena uz prijedlog plana
ili se mogu dostaviti pisanim podneskom na Općinu Bibinje.

____________________________
Željko Predovan dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj
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OBRADA PRIMJEDBI ZAPRIMLJENE TIJEKOM JAVNE RASPRAVE NA
PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PPUO BIBINJE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRADA PRIMJEDBI ZAPRIMLJENE TIJEKOM JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG IZMJENE I
DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE
Javni uvid u prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajao je od 29.
travnja do 28. svibnja 2020. godine. Tijekom javne rasprave u knjizi primjedbi nije bilo upisanih
primjedbi. Putem službenog podneska na Općinu Bibinje zaprimljeno je dvije (2) primjedbe
stanovništva. Od tijela s javnim ovlastima zaprimljeno je devet (9) mišljenja na prijedlog Plana
prema članka 101. Zakona o prostornom uređenju.
Primjedbe su razmotrene i slijedi opis primjedbe, te zaključak o prihvaćanju ili odbijanju s
odgovarajućim obrazloženjem.
Primjedbe zaprimljene službenim podneskom
1.

Nenad IGLIĆ, pok. Mile, BIBINJE

Primjedba se odnosi na kč 1620/5 ko Bibinje koja se nalazi se unutar obuhvata UPU 25 - neuređeni dio
neizgrađenog dijela građevinskog područja. Čestica je smještena u rubnom dijelu obuhvata UPU-a i
graniči s izgrađenim područjem. Položena je uz samu prometnicu te je infrastrukturno opremljena. Traži
da se ista izuzme iz obuhvata UPU 25 i neuređenog dijela građevinskog područja jer time se ne bi
naštetilo nikome.
Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća
Polovica katastarske čestice je izuzeta iz obuhvata obvezne izrade UPU-a iz razloga što se nalazi
uz postojeću prometnicu i može se smatrati kao uređenom. Druga polovica je i dalje ostala u
obuhvatu obvezne izrade UPU-a iz razloga što bi se izuzećem iz UPU-a mogla narušiti mogućnost
kvalitetnog urbanističkog i infrastrukturnog rješenja koje će UPU ponuditi za taj dio naselja.
2.

Franko SIKIRIĆ, BIBINJE

Primjedba se odnosi na kč 1463/2 i 1463/3 ko Bibinje koje se dijelom nalaze u izgrađeni dio a dijelom u
neizgrađeni dio s obvezom izrade UPU-a. Traži da se iste izuzmu iz obuhvata obvezne izrade UPU-a jer
su to jedine katastarske čestice na kojima on i braća mogu graditi. U prilogu uz zahtjev je logična
preraspodjela dviju čestica u svrhu formiranja građevinskih čestica s pristupnim putom.
Odgovor: Primjedba se prihvaća
Predstavke zaprimljene od tijela i pravnih osoba kojima je upućena posebna obavijest
PO 1. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Zagreb
Bez mišljenja: upućuje zahtjev na Hrvatske šume, Direkcija, Zagreb. Mišljenje od Hrvatskih šuma nije
zaprimljeno.
PO 2. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana, Split.
Pozitivno mišljenje da je Prijedlog izmjene i dopune PPUO Bibinje za javnu raspravu sukladan s
planskim dokumentima upravljanja vodama, prema članku 39. Zakona o vodama (NN 66/19).
PO 3. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne
zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije.
Pozitivno mišljenje da je Prijedlog izmjene i dopune PPUO Bibinje izrađen sukladno pozitivnim
hrvatskim propisima, normama i pravilima tehničke prakse iz područja zaštite od požara, odnosno da je u
tekstualnom dijelu plana prihvaćeno očitovanje na prijedlog Plana.
PO 4. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za
vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, Zagreb.
Pozitivno mišljenje da nije došlo do promjene i da su uvaženi prethodno iskazani zahtjevi za zaštitu
interesa obrane na području obuhvata plana.
___________________________________________________________________________________________________

-1-

OBRADA PRIMJEDBI ZAPRIMLJENE TIJEKOM JAVNE RASPRAVE NA
PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PPUO BIBINJE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PO 5. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredu, Zagreb
Od dostave tražene dopune/izjave nije pristiglo mišljenje od Ministarstva. Preslike prepiske nalaze se u
„Evidenciji o izradi Plana“.
PO 6. Hrvatske ceste, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško planiranje,
Zagreb.
Pozitivno mišljenje da su uvršteni svi zahtjevi koje su dostavili dopisom: KLASA: 350-02/13-01/262,
URBROJ: 345-200-210-211/516-20-10/DB od 30. 03. 2020. godine, u postupku očitovanja na Plan
PO 7. ODVODNJA Bibinje-Sukošan d.o.o., Bibinje.
Pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjene i dopune PPUO Bibinje.
PO 8. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju
i upravljanje imovinom, Zagreb
Zahtjev na Plan. Iako je davno istekao rok za zaprimanje zahtjeva na Plan, zahtjev HOPS-a je prihvaćen
iz razloga što se radi o javnom dobru, odnosno, što će se izmjenama prema njihovom zahtjevu omogućiti
Općini Bibinje da riješi reciklažno dvorište koje po sadašnjem rasporedu energetske infrastrukture nije
bilo moguće.
PO 9. VODOVOD d.o.o. Zadar.
Pozitivno mišljenje da je Vodovod d.o.o. suglasan s predloženim izmjenama i dopunama PPUO Bibinje.

_______________________________
Željko Predovan dipl.ing.arh.
BLOCK-PROJEKT d.o.o.
Odgovorni voditelj

___________________________________________________________________________________________________

-2-

HRVATSKE VODE

;.

REPUBLIKA H\8VATSKA

VODNO GOSPODARSKI ODJEL

ZA SLIVOVEJUŽNOG JADRANA
21 000 Split, Vukovarska 35

KLASA: 350-02/20-01/0000016
URBROJ: 374-24-1-20-4
Datum: 05.05.2020.g.
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ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIBINJE

Izmjena i dopuna Prostornog plana ureðenja Općine Bibinje: javna rasprava, miljenje
se

PREDMET:

- dostavlja

Vaš zahtjev Klasa: 022-05/20-01/15, Urbroj: 2198/02-01-20-15
zaprímljeno 28.04.2020.g.

Veza

od 22.04.2020.g.,

Uvidom u nacrt prijedloga za javnu raspravu Izmjene í dopune Prostornog plana ureðenja
Općine Bibinje (izrađivač Block Projekt d.o.o. Za dar, travanj 2020.), obavljenog na web stranici Općine,
Hrvatske vode su utvrdile kako su u istom predviđena rje¹enja vodoopskrbe, zaštite od štetnog

djelovanja voda í zaštite voda i mora od onečišćenja kroz realizaciju sustava odvodnje i objekata za
pročišćavanje, kao i odredbe za provođenje plana, usklađeni su sa planskím dokumentima upravljanja
vodama.
Budući da su vodoopskrbni sustav, te sustavi za prikupljanje, odvodnju, pročišćavanje I
dispoziciju sanitarnih otpadnih voda na području Općine Bibinje u nadležnosti komunalnih tvrtki
Vodovod d.o.o. Za dar te Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. Bibinje, potrebno je ishoditi njihova pozitivna
miljenje na dana rje¹enja vodoopskrbe i odvodnje u prijedlogu Plana prije njegovog prihvaæanja.
•

Mišljenja smo da je nacrt prijedloga za javnu raspravu Izmjene í dopune Prostornog plana
ureðenja Općine Bibinje sukladan sa planskim dokumentima upravljanja vodama, prema članku 39.
Zakona O vodama (NN 66/19).
S poštovanjem,
Direktor

za, dijel.
I

Dostava:
1. 24 - 1, ovdje
2. Pismohrana
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Ministarstvo obrane

Hrvatsko predsjedanje
Vijećem Europske unije

2l-I0R
UPRAVAZA MATERIJALNE RESURSE
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU
SLL:ZBA ZA VOJNO GRADITELJSTVO I ENERGFTSKL'
UČINKOVITOST

www.morh.hr

KLASA
l.ľR. BROJ
MJESTO I DATUM

350-02/20-01/50
512M3-02020I 40-6
Zagreb, 02. lipnja 2020.
!

ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIBINJE
Općinski naèelnik
Trg Tome BOB
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PREDMET

W-

Izmjene i dopune PPUO Bibinje,
- očitovanje, dostavlja se
›

f

VEZA

'xi-'* sa'

Č«

Vaš akt KLASA: 022-05/20-01/15, URBROJ: 2198 / 02-01 . 20=1-5-od 22. travnja 2020.

Aktom iz veze predmeta dostavljena je posebna obavijest O održavanjujavne
rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostomog plana ureðenja Općine Bibinje.

Na temelju odredbi èlanka 99. Zakona O obrani ("Narodne novine" broj 73/ I3,
75/l5-› 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko
vojnih lokacija i graðevina ("Narodne novine" broj 122/ l 5), obavještavamo vas da nemamo
primjedbi na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostomog plana ureðenja Općine Bibinje.
Nakon uvida u javnu raspravu Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Bibinje utvrdili
smo da nije došlo do promjene i da su uvaženi prethodno iskazani zahtjevi za zaštitu interesa
obrane na području obuhvata plana.
Napominjemo da i dalje ostajemo pri naum ranijim zahtjevima kojima je na temelju odredbi
Pravilnika O zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih objekata lokacija i graðevina
("Narodne novine" broj 122/ loj) odredbena zona posebne namjene te zaštitne i sigurnosne

zone za vojne lokacije ZL "Pukovnik Mirko Vukušić", VSK "Babin dub" i VSK "Gaženica.
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Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju
Odjel za strateško planiranje
KLASA: 350-02/13-01/262

LC'-°ĆINSKl N A

URBROJ: 345-200-210-211/516-20-12/DB
Zagreb, 06. 05. 2020. god.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIBINJE
Trg Tome Bulića 2
23 205 BIBINJE

Predmet: Izmjene i dopune Prostornog plana ureðenja Općine Bibinje
- javna rasprava, mišljenje

Vašim dopisom, KLASA: 022-05/20-01/15, URBROJ: 2198/02-01-20-15 od 22. travnja 2020
godine, dostavili ste nam obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog
plana ureðenja Općine Bibinje, te ste zatražili naše miljenje.
Temeljem èlanka 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i èlanka 82. Zakona o cestama („ Narodne novine" broj
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Hrvatske ceste d.o.o. obvezne su izvr¹iti pregled
izrađene prostorno-planske dokumentacije te dati očitovanje na predložena rje¹enja
cestovne infrastrukture državnog znamenja.
Pregledom Prijedloga predmetnog Plana utvrđujemo da su uvršteni svi zahtjevi koje smo vam
dostavili naum dopisom, KLASA: 350-02/13-01/262, URBROJ: 345-200-210-211/516-2010/DB od 30. 03. 2020. godine, u postupku davanja podataka.

S poštovanjem

Direkt

tora

Darko Sošić, dijel. ing. grab
Na znanje:
Pismohrana, ovdje

Hrvatske ceste d.0.o. za upravèjanje, građenje i održavanje državnih cesta
Vonćinšna 3, 10 000 Zagreb

Trgovački sud u Zagrebu

I

oæa 55545787885

I

+385 'ä 4722 555

MBS 080391653

I

I

g

javnost@hrvatske-ceste.hr

l

MB 1554972

Uprava: Josip Škorić, predsjednik

x

Privredna Banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb

ç

www.hrvatske-ceste.hI

Temeljni kapital: 107.384.800,00 kuna, upla¹en u cijeiosti

Alen Leverić I Nikla Konjevod i Senko Bošnjak

g

&BAN; HR67 2340 0091 1002 3190 2
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fax :

BIBINJE - SUKOŠAN d. 0.0.
Jadranska cesta 151, 23205 BIBINJE

+385 23 261-803
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PREDMET: Mišljenje za izradu IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE.
U postupku izrade IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPCINE BIBINJE, te uvidom u t e h n i k u dokumentaciju tvrtke
BLOCK-PROJEKT d.o.o. iz Zadra: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE,
Broj kartografska prikaza: 2.2. izdajemo:

POZITIVNO MIŠLJENJE
OBRAZLOŽE NJ E:
Sukladno ODLUCI O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPCINE BIBINJE (IISlužbeni Glasnik Zadarske županije" br. 10/08 i IISlužbeni
I

glasnik Općine Bibinje" br. 03/11, 01/13, 02/14, 05/14 i 04/17) i Odluci o

priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (IISlužbeni
glasnik Općine Bibinje" 02/2018.), izdajemo pozitivno mišljenje za izradu
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE.
S poštovanjem.

Bibinje, 27.05.2020.9.
ČLAN UPRAVE
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