
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BIBINJE 

KLASA: 022-05/17-01/443 

UR. BROJ: 2198/02-01-17-2 

Bibinje, 17.08. 2017.godine            

 

 

 Na temelju čl. 94. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17) i Zaključka 

Općinskog načelnika Općine Bibinje od dana 17.08.2017. godine, Općinski načelnik Općine Bibinje, 

objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU 

O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA OPĆINE BIBINJE 

 

1. Javni uvid o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajati će od 

30.08.2017. godine do 06.09. 2017. godine. 

 

2. Tijekom javnog uvida grafički i tekstualni dio prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Bibinje biti će izložen u vijećnici Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje, svakog radnog dana 

od 8:00 do 14:00 sati. 

 

3. Javno izlaganje održati će se dana 06.09.2017. godine s početkom u 10:00 sati u vijećnici Općine 

Bibinje.  

 

4. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi definiran je člankom 94. Zakona o prostornom uređenju 

(NN br. 153/13, 65/17). Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se 

podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog 

izmijenjeni. 

 

5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi, i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Bibinje mogu se upisivati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Izmjena i dopune 

prostornog plana uređenja Općine Bibinje, za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom 

obliku na adresu Općine Bibinje zaključno sa 06.09.2017. godine.  

 

Primjedbe koje nisu dostavljene u roku, te nisu čitko napisane i potpisane imenom i prezimenom i adresom 

podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.  

 Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje bit će dostupan i na web 

stranici Općine Bibinje (www.bibinje.hr).  

 Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano 

očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi. 

 

 

 

 Općina Bibinje 

      Općinski načelnik 

   Bruno Bugarija 

http://www.bibinje.hr/

