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I. STRUČNE PODLOGE
Za izradu Izmjena i dopune PPUO Bibinje koristio se postojeći dokument prostornog uređenja
Općine ("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) i Prostorni plan Zadarske županije (PPZŽ) (“Službeni
glasnik Zadarske županije" br. 2/01 i izmjene i dopune br. 6/04, 2/05, 17/06, 25/09, 15/14 i
04/15).

II. POPIS PROPISA
Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana, a koji se odnose na sadržaje plana
slijede:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17)



Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)



Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)



Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18)



Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07,
95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)



Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)



Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)



Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)



Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)



Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 I 44/17)



Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16,
09/17)



Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)



Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)



Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)



Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 148/13, 92/14)



Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (NN 110/04 i
82/07)



Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (NN 29/13,
49/13 i 135/14)



Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)



Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17)



Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18)



Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14)
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Uredba o ekološkoj mreži (NN 80/19)



Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)



Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 94/2014)



Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16)



Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
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III. ODLUKA O IZRADI IZMJENE I DOPUNE PPUO VRSI
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Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
te 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 15. sjednici održanoj
dana 18. 12. 2019. godine donosi
O D L U K U o izradi izmjene i dopune
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE
Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene i dopune PPUO Bibinje
(1) Donosi se Odluka o izradi 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), u daljnjem tekstu: Odluka.
(2) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje izrađuje se i donosi u skladu s
odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i
odredbama Prostornog plana Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 02/01,
06/04, 02/05, 17/06, 03/10 i 15/14).
Članak 2.
Razlozi za izradu izmjena i dopuna PPUO Bibinje
Pristupit će se izradi i donošenju izmjene i dopune PPUO Bibinje (u daljnjem tekstu: Plan) a koja se
odnosi na:
(a)

(b)
(c)

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.
mogućnost redefiniranja obveze izrade i obuhvata Urbanističkih planova uređenja u
građevinskom području naselja.
mogućnost preraspodijele (povećanje) manjeg dijela građevinskog područja naselja, kojim
bi se obuhvatila kč 498/11 k.o. Bibinje u cijelosti. Povećanje građevinskog područja naselja
obuhvatilo bi oko 450 m2, dok bi se za istu tu površinu smanjilo na kč. 1951 ko Bibinje
(infrastrukturni koridor).
Članak 3.
Obuhvat izrade izmjena i dopuna PPUO Bibinje

(1) Ova izmjena i dopuna obuhvaća lučko područje na lokaciji Lipauska koja se nalazi u blizini
granice s Gradom Zadrom, manje površine unutar građevinskog područja naselja (ukoliko se
analizom pokaže opravdanje), i kč 498/11 i 1951 ko Bibinje.
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(2) Izmjena i dopuna Plana obuhvaća tekstualni i kartografski dio Plana.
Članak 4.
Sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjene i dopune Plana
(1) Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Općine Bibinje iz 2018. godine (dalje: PPUO)
utvrđeno je lučko područje na lokaciji Lipauska. Izradom idejnog rješenja za luku nautičkog turizma
na ovoj lokaciji pokazalo se da unutar PPUO-om određenom području nije moguće smjestiti broj
vezova planirano PPZŽ-om. Idejno rješenje pokazalo je i to da je potrebno odrediti manje dijelove
kopna za potrebe smještaja pratećih sadržaja u funkciji luke nautičkog turizma, i na taj način izbjeći
nepotrebno nasipavanje mora. U obuhvat zahvata ulazi kopneni dio izgrađenog dijela
građevinskog područja naselja Bibinje i postojeća luka otvorena za javni promet.
(2) Iako su izmjenama i dopunama PPUO Bibinje iz 2018. godine već određeni neuređeni dijelovi
građevinskih područja i izgrađeni dijelovi tih područja planirana za urbanu preobrazbu u skladu s
člankom 201. Zakona o prostornom uređenju, pokazala se potreba za dodatnu provjeru tih
područja. Naime, manja područja koja su određena kao neuređena u stvarnosti su uređena, pa
kao takva ne podliježu obvezi izrade urbanističkog plana uređenja.
(3) Kč 498/11 ko Bibinje nalazi se gotovo u cijelosti unutar građevinskog područja naselja. Manji
dio nalazi se izvan građevinskog područja. Predmetna katastarska čestica upotrijebit će se za
provedbu poticajnih mjera koje imaju za cilj zadržati lokalno stanovništvo na ovom području. Kč
498/11 nalazi se u vlasništvu Države a postoji mogućnost da se ista prenese u vlasništvo Općine
Bibinje radi realizacije spomenute razvojne mjere. Postupak prijenosa bit će jednostavniji bude li
predmetna katastarska čestica obuhvaćena građevinskim podrujem u cijelosti. Dio proširenja će
se nadoknaditi izmjenom granice građevinskog područja naselja na dijelu kć 1951.
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Plana
Cilj izrade izmjene i dopune Plana jest da se u području obuhvata izmjene i dopune iz članka 3. ove
Odluke osiguraju preduvjeti za:
(a)
(b)
(c)

realizaciju planirane luke nautičkog turizma u skladu s mogućnostima koje nudi PPZŽ, a to je
luka nautičkog turizma do 199 vezova.
građenje u dijelovima građevinskog područja naselja tako da se uklone nepotrebne
prepreke ako takve proizađu iz analize koja će prethoditi izradi nacrta prijedloga Plana.
realizaciju poticajnih mjera za zadržavanje lokalnog stanovništava na području Općine
Bibinje.
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Članak 6.
Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna
Plana
(1) Osobe iz članka 8. ove Odluke obvezne su dostaviti sektorske strategije, planove, studije i druge
dokumente propisane posebnim propisima kojima, odnosno u skladu s kojima utvrđuju zahtjeve
za izradu izmjene i dopune Plana.
(2) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama iz prethodnog stavka. Uz
dostavu Odluke upućuje i poziv za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu izmjena i dopuna Plana.
(3) Tijela i osobe određene posebnim propisima iz ovog članka moraju u dostavljenim zahtjevima
sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente,
na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu izmjena i dopuna Plana.
(4) Rok za dostavu zahtjeva određen je u trajanju od 15 dana od datuma primitka obavijesti o izradi
izmjena i dopuna Plana i ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne
dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi
i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći
propisi i dokumenti.
Članak 7.
Način pribavljanja stručnih rješenja izmjene i dopune Plana
(1) Za potrebe izrade izmjene i dopune Plana, Općina će pribaviti u digitalnom obliku:
(a)

aktualnu verziju PPUO-a s katastarskim planom, grafički i tekstualni dio.

(b)

idejno rješenje uređenja lučkog područja.

(2) U izradi će se koristiti sva raspoloživa prostorna dokumentacija koju iz područja svog djelokruga
osigurava Općina Bibinje i koja se nalaze na web stranicama javnopravnih tijela.
(3) Druga stručna rješenja nisu predviđena za izradu ove izmjene i dopune Plana.
Članak 8.
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjene i
dopune Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi izmjene i
dopune Plana
(1) Za potrebe izmjene i dopune Plana utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima
od kojih će se zatražiti podatci, planske smjernice i dokumenti koja daju tijela i osobe određene
posebnim propisima u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju:
-

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije,
Zadar
DUZS, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar
Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zadru
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Javno poduzeće za upravljanje odvodnjom
Hrvatske vode, VGO Split
Vodovod d.o.o., Zadar
Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet Zadarska županije, Zadar
Županijska lučka uprava, Zadar
Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zadar
i drugi ako se za to ukaže potreba u tijeku izrade Plana

(2) Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade
raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djelokruga koji su potrebni za izradu
Izmjena i dopuna Plana.
Članak 9.
Planirani rok za izradu izmjene i dopune Plana, odnosno njegovih pojedinih faza
Za izradu izmjene i dopune PPUO Bibinje određuju se slijedeći rokovi:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

(h)
(i)
(j)

(k)
(l)

(m)

dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu izmjene i dopune Plana sukladno članku 90.
Zakona o prostornom uređenju
osobe i tijela iz članka 8. ove Odluke dužna su dostaviti zahtjeve na Plan u roku od 15 dana
od dana dostave zahtjeva iz članka 6. ove Odluke
izrada nacrta prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 30 dana od isteka roka iz prethodne
alineje
javna rasprava će se objaviti najmanje 8 dana prije početka javne rasprave
javni uvid - u trajanju 30 dana u skladu s objavom iz prethodne alineje
mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju
izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti
će definirani u Objavi javne rasprave
javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi
sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni
posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.
izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15. dana od proteka roka za davanje pisanih
prijedloga i primjedbi na Plan
izrada nacrta konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 30 dana od prihvaćanja
izvješća o javnoj raspravi
općinski načelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana najviše 15 dana od primitka nacrta
konačnog prijedloga Plana od izrađivača Plana i upućuje isti Županijskom Zavodu za
prostorno uređenje Zadarske županije radi pribavljanja mišljenja Zavoda o usklađenosti
konačnog prijedloga izmjene i dopune PPUO Bibinje s Prostornim planom Zadarske županije
- u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva
nositelj izrade dostavlja nacrt konačnog prijedloga IiD Plana Ministarstvu uz zahtjev za
suglasnost na plan.
nositelj izrade izmjene i dopune Plana dužan je uputiti obavijest sudionicima javne rasprave
prije upućivanja konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana predstavničkom tijelu na
donošenje
objava Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana u roku od 15 dana od dana izglasavanja
Odluke objavljuje se u »Službenom glasniku Zadarske županije«.
Članak 10.
Izvori financiranja izrade izmjene i dopune Plana
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Sukladno čl. 63 Zakona o prostornom uređenju sredstva za izradu izmjene i dopune Plana osigurat
će Općina Bibinje.
Članak 11.
Druga pitanja značajna za izradu nacrta izmjene i dopune Plana
(1) Tijekom izrade i donošenja izmjene i dopune Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru i građenje.
(2) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Zavodu za prostorni razvoj Republike Hrvatske i
objavljuje se na internet stranicama Ministarstva. Odluka se objavljuje i na internet stranicama
Općine.
(3) Obavijest o javnoj raspravi dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje
objavljuje istu na internet stranicama Ministarstva. Obavijest se objavljuje i na internet stranicama
Općine.
(4) Izvješće o javnoj raspravi dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje
objavljuje istu na internet stranicama Ministarstva. Izvješće se objavljuje i na internet stranicama
Općine.
(5) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Bibinje".
KLASA:021-05/19-01/9
URBROJ:2198/02-01-19-21
Bibinje, 18. 12. 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof
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Na temelju čl. 87 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 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 17. sjednici održanoj dana 13.03.2020. godine donosi:
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Bibinje
Članak 1.
Ovom odlukom mijenja se Odluka o izradi Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Bibinje
("Službeni glasnik Općine Bibinje " broj 06/19).
Članak 2.
U članku 2. dodaju se nove alineje (d), (e) i (f) koje glase:
(d)

izmjenu granica i položaja planirane zone gospodarske namjene - proizvodno-poslovna (IK) "Gromica"
(unutar obuhvata iste katastarske čestice) zbog zaštite borove šume te omogućavanje planiranja solarne
elektrane kao isključivog sadržaja zone djelomičnom prenamjenom u zonu proizvodne namjene – solarne
elektrane (I-SE) Naime, planirana zona IK trenutno obuhvaća veće površine razreda zaštićenog alepskog
bora kojom upravljaju Hrvatske šume. Zona će se preoblikovati i premjestiti u smjeru jugozapada 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.

(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 pogreškom je
izostavljeno iz dosadašnjih prostornih planova.
Članak 3.

Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
(1) Ova izmjena i dopuna obuhvaća slijedeće:
(a)
lučko područje na lokaciji Lipauska koja se nalazi u blizini granice s Gradom Zadrom,
(b)
manje površine unutar građevinskog područja naselja koje će se utvrditi kao uređeni dijelovi neizgrađenog
dijela građevinskog područja naselja (ukoliko se analizom pokaže opravdanje),
(c)
manji dio građevinskog područja naselja koje će se proširiti i obuhvatiti kč 498/11 ko Bibinje unutar
građevinskog područja naselja Bibinje u cijelosti (radi realizaije poticane stanogradnje). Proširenje će se
nadoknaditi smanjenjem dijela građevinskog područja naselja koje obuhvaća dio kč 1951 ko Bibinje i čini
koridor željezničke pruge. Površina obuhvaća ukupno 472 m 2.
(d)
planiranu zonu proizvodne namjene na lokaciji "Gromica" koja se premješta u jugoistočnom pravcu.
(e)
planiranu zonu sportsko-rekreacijske namjene (R) na lokaciji "Križ".
(f)
lokaciju postojećeg groblja ispod "Velikog brda".
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Članak 4.
U članku 4. dodaju se novi stavci (4), (5) i (6) koji glase:
(4) Na lokalitetu "Gromica" planirana je zone gospodarske namjene – proizvodno poslovna (IK). Sadašnji
obuhvat gotovo u cijelosti zahvaća površine razreda zaštićenog alepskog bora kojom upravljaju Hrvatske šume.
Ovim izmjenama zona proizvodne namjene (IK) će se premjestiti na površine kojima također upravljaju Hrvatske
šume, razred šikara. Planirana zona je u potpunosti neizgrađena. Izmiještanjem ove zone zaštitit će se vrijedna
borova šuma a površina šikare će se oplemeniti i to isključivo za proizvodnju električne energije iz alternativnih
izvora. Dodatno, ova će zona biti organizirana kao jedinstveni zahvat, i neće se usitnjavati na manje zahvate.
Ista će imati neposredan pristup na postojeće prometnice. Slijedom navedenog izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Bibinje za predmetnu zonu propisati će se uvjeti provedbe zahvata u prostoru
s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.
(5) Prostor u obuhvatu planirane zone sportsko-rekreacijske namjene (R) na lokaciji "Križ" je pretežito
neizgrađen, izuzev dio područja u blizini sjeverne granice obuhvata zone na kojem se nalazi postojeća
građevina. Slijedom navedenog, dio zone u kojoj se nalazi građevina izuzeta je iz ove zone te će se na drugom
mjestu dodati ista površina.
(6) Groblje koje se nalazi na lokaciji ispod "Velikog brda" je postojeće, i kao takvo je označeno ovim izmjenama
i dopunama. Nije planirano proširenje ovog groblja.
Članak 5.
U članku 5. dodaju se nove alineje (d), (e) i (f) koje glase:
(d)

zaštitu vrijednih šumskih kompleksa i osiguranja uvjeta za proizvodnju električne energije iz alternativnih
izvora, što će pridonijeti povećanju proizvodnje električne energije iz čistih izvora i jačanja Hrvatske u
smislu energetske neovisnosti.

(e)

realizaciju planirane zone sportsko-rekreacijske namjene na lokaciji "Križ".

(f)

utvrđivanje postojećeg groblja planskom dokumentacijom radi potrebitih zahvata unutar istog.
Članak 6.

U članku 8, popisu javnopravnih tijela određenih posebnih propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjena i
dopuna plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi plana treba dodati tijela koja
slijede:
• Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb
• Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1 Zagreb
• Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte,
Prisavlje 14, Zagreb
• Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zadru, Ulica I. Smiljanića 3, Zadar
• Hrvatske ceste, Vončinina ul. 3, Zagreb
• HOPS d.o.o., Kupska ulica 4, Zagreb
• HROTE - Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
Članak 7.
Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.
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Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Bibinje“.

KLASA:021-05/20-01/2
URBROJ:2198/02-01-20-2
Bibinje, 13. 03. 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne
novine“ broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18) 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 17. sjednici održanoj dana 13. 03. 2020. godine donosi:

ODLUKU
o osnivanju Poslovne zone Gromica
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Poslovna zona Gromica na području Općine Bibinje.
Članak 2.
Naziv zone je Poslovna zona Gromica.
Članak 3.
Ukupna površina Poslovne zone Gromica je 120 ha, a sastoji se od sljedećih čestica:
- dio č.z. 766/1, k.o. Bibinje, sa dijelom površine od 84,18 ha
- dio č.z. 765/1 k.o. Bibinje, sa dijelom površine od 35,52 ha
- dio č.z. 1928 k.o. Bibinje, sa dijelom površine od 0,3 ha.
Članak 4.
Namjena zone je proizvodna, proizvodnja električne energije iz alternativnih izvora - solarna
elektrana. Akti za gradnju izdavati će se prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.
Članak 5.
Osnivač i nositelj razvoja zone Gromica je Općina Bibinje.
Članak 6.
Sastavni dio ove Odluke je skica položaja i obuhvata zone Gromica u prilogu.
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Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bibinje.
KLASA:021-05/20-01/2
URBROJ:2198/02-01-20-3
Bibinje, 13. 03. 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof

Skica Poslovne zone Gromica
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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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IV. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA
PLANA
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ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA PREMA ČLANKU 90. ZAKONA
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e-mail: block-projekt@optinet.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIBINJE
Trg Tome Bulića 2
23205 Bibinje
Tel.: 023/261-166
KLASA:022-05/20-01/15
UR. BROJ: 2198/02-01-20-2
Bibinje, 07. 01. 2020. godine
PREDMET: poziv za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Bibinje– dostavlja se
Poštovani,
Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 15. sjednici održanoj 18.12.2019. godine donijelo je
Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje (Službeni
glasnik Općine Bibinje, br. 06/19). Temeljem donesene Odluke pristupilo se izradi Izmjena i
dopuna Plana.
Slijedom navedenog molimo Vas da sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), u roku od najviše trideset dana
dostavite zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Izmjena i
dopuna Plana.
Molimo Vas da uz vaše zahtjeve navedete važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i
ostale dokumente, na kojima temeljite svoje zahtjeve, a sve u skladu sa stavkom 4. člana 90.
Zakona. U protivnom, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštovati, ali je to dužan
posebno obrazložiti. Ukoliko tražene podatke ne dostavite u zadanom roku, smatrat će se da
ih nemate, a u izradi Izmjena i dopuna Plana poštivati će se uvjeti, koje određuju odgovarajući
važeći propisi i dokumenti.
S poštovanjem,
Općinski načelnik
Bruno Bugarija

Privitak: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 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: 2198/02-01-20-2
Bibinje, 19. 03. 2020. godine
PREDMET: poziv za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Bibinje– dostavlja se
Poštovani,
Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 17. sjednici održanoj 13.03.2020. godine donijelo je
Odluku o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Bibinje koja je objavljena u Službenom glasniku Općine Bibinje, br. 1/20). Temeljem
donesene Odluke pristupilo se izradi Izmjena i dopuna Plana.
Slijedom navedenog molimo Vas da sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), u roku od najviše trideset dana
dostavite zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Izmjena i
dopuna Plana.
Molimo Vas da uz vaše zahtjeve navedete važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i
ostale dokumente, na kojima temeljite svoje zahtjeve, a sve u skladu sa stavkom 4. člana 90.
Zakona. U protivnom, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštovati, ali je to dužan
posebno obrazložiti. Ukoliko tražene podatke ne dostavite u zadanom roku, smatrat će se da
ih nemate, a u izradi Izmjena i dopuna Plana poštivati će se uvjeti, koje određuju odgovarajući
važeći propisi i dokumenti.
S poštovanjem,
Općinski načelnik
Bruno Bugarija

Privitak: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje
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