SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIBINJE
BROJ: 2

Bibinje, 18. listopada 2011. godine

GODINA: I

AKTI OPĆINE BIBINJE
- Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Općini Bibinje
- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude P49 A
- Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
- Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone 15
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Službeni glasnik Općine Bibinje

18. listopada, 2011. godine

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 172/03, 77/11), te
članka 23. Statuta Općine Bibinje ( Službeni glasnik Zadarske županije br.17/09) načelnik
Općine Bibinje dana 19. rujna, 2011. godine donosi slijedeću

ODLUKU
O imenovanju službenika za informiranje u Općini Bibinje
Članak 1.
Suzana Lisica, diplomirani politolog, zaposlena kao viši stručni suradnik za društvene
djelatnosti u Općini Bibinje, određuje se za službenika za informiranje iz djelokruga rada
Općinskog vijeća Općine Bibinje, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Bibinje.
Članak 2.
Službenik za informiranje obavlja poslove:
-rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovnog objavljivanja informacija na odgovarajući način
i u rokovima
-unapređenja načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Bibinje
- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup
informacijama
-poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija
Članak 3.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem
usmenog ili pismenog zahtjeva.
Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Općina Bibinje, Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje
(službenik za informiranje), kao i putem elektronske pošte: opcina.bibinje@yahoo.com
Usmeni zahtjev podnosi se osobno službeniku za informiranje na adresi Općine Bibinje.
Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na tel.broj 023/261-166 službeniku za
informiranje.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službene osobe za
informiranje ( Službeni glasnik Zadarske županije br. 4/05)
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Bibinje.
Načelnik
Nino Šimunić
Klasa:022-05/11-01/532
Ur.Br: 2198/02-1/2-11-01
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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 ), članka 23. Statuta Općine Bibinje («Službeni glasnik Zadarske županije» broj
17/09), te Odluke o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni «Lonići» (Službeni glasnik Zadarske
županije broj 22/08), načelnik Općine Bibinje dana 21. 09. 2011. godine, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude P49 A
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 ), raspisan je javni natječaj objavljen u javnom glasilu «Zadarski list“, 09. rujna
2011. godine, za kupoprodaju nekretnine dio č.z. 479/38, u k.o. Bibinje, poslovna zona
«Lonići», oznake P49 A.
Članak 2.
U roku utvrđenom u pozivu za dostavu ponuda, zaprimljena je jedna ponuda za P 49 = 265,85
m2 i to od: „Nautic“ d.o.o., Zlatna luka, Sukošan, zastupano po direktoru Anti Krstić sa
ponudbenom cijenom u iznosu od 22,00 eura po m2 za kupnju č.z. iz članka 1. ove Odluke i
to P49 A.
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 4.382,66 kuna.
Članak 4.
Sa odabranim ponuditeljem načelnik 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. Nautic d.o.o.
2. Računovodstvo
3. Arhiva - ovdje
Klasa: 022-05/11-01/469
Ur. broj: 2198/02-01-11-03
Bibinje, 21. rujna, 2011. godine
Načelnik
Nino Šimunić
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Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“, broj 90/11) i članka 11. Statuta Općine Bibinje („Službeni glasnik
Zadarske županije» broj 17/09) Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 16. izvanrednoj
sjednici održanoj dana 14. listopada 2011. godine, donosi:

ODLUKU
o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na
području Općine Bibinje, utvrđene odredbom članka Članak 6. stavak 2. Odluke o
komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 6/00, 1/05, 20/10)
u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru („Narodne novine“, broj 101/11 – u daljnjem tekstu: Uredba).
Članak 2.
Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi
članka 5. stavka 2. Uredbe i to:
Vrijednosti jediničnih iznosa
NP

I. ZONA
20

II. ZONA
15

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Bibinje».
Klasa: 021-05/11-01/8
Ur. broj: 2198/02-01-11/2
Bibinje, 14. listopada 2011. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof.
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Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“, broj 90/11) i članka 11. Statuta Općine Bibinje („Službeni glasnik
Zadarske županije» broj 17/09) Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 16. izvanrednoj
sjednici održanoj dana 14. listopada 2011. godine, donosi:

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na
temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Članak 2.
Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu može se, protivno
prostornom planu, prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama, ozakoniti osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još
jedna etaža i sve podzemne etaže.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Bibinje».
Klasa: 021-05/11-01/8
Ur. broj: 2198/02-01-11/3
Bibinje, 14. listopada 2011. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof.
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Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj
76/07,38/09,55/11,90/11) te članka 11. Statuta Općine Bibinje (“Službeni glasnik Zadarske
županije” 17/09) Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 16. izvanrednoj sjednici održanoj
dana 14. listopada 2011. godine, donosi ;

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone 15

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se pristupanje izradi Urbanističkog plana uređenja stambene
zone 15 (u daljnjem tekstu: Plan).
Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je PPUO-om Bibinje i
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
Članak 2.
Pristupanjem izradi ovoga plana ostvaruju se prostorne i razvojne mogućnosti naselja
Bibinje.
Članak 3.
Obuhvat Plana utvrđen je ovom Odlukom i grafičkim prilogom koji je sastavni dio ove
Odluke (UPU 15).
Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta izrade plana je izgradnja novog stambenog naselja u
Bibinju.
Članak 5.
Za potrebe izrade ovog plana je potrebno priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće
geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN broj 106/98, 39/04,
45/04-ispravak, 163/04).
Članak 6.
Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati
iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:
- Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije
- Tijela i osobe sukladno čl. 79 Zakona o prostornom uređenju i gradnji

-

Članak 7.
Za izradu ovog Plana određuju se slijedeći rokovi:
nacrt prijedloga Plana za prethodnu raspravu izraditi će se u roku 45 dana od dana
potpisivanja ugovora s Izrađivačem plana
Prijedlog plana za javni uvid izradit će se u roku od 30 dana od dana dostavljenog
zapisnika sa prethodne rasprave
Javni uvid trajat će 30 dana
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Nacrt konačnog prijedloga treba dostaviti u roku 30 dana.

Članak 8.
Utvrđuje se zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru u
vremenu trajanja izrade ovog Plana.
Članak 9.
Financiranje izrade ovog Plana osigurati će Općina Bibinje.
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Bibinje.
Klasa : 021-05/11-01/8
Ur.broj: 2198/02-02-11-4
Bibinje, 14.10.2011. godine
Općinsko vijeće Općine Bibinje
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof.
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''Službeni glasnik Općine Bibinje'' - Službeno glasilo Općine Bibinje
Izdavač: Općina Bibinje – Urednik: Suzana Lisica, dipl. politolog
Bibinje, Trg Tome Bulića 2, telefon 023/261-166
Službeni glasnik objavljuje se i na www.opcina-bibinje.hr

