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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIBINJE 
__________________________________________________________________________________________ 

BROJ: 3                                           Bibinje, 26.07.2016.                                             GODINA: VI 
__________________________________________________________________________________________ 

Sadržaj: 

1. Odluka o izradi izmjene i dopune Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bibinje 
 

2. Odluka o izradi dopune Prostornog plana uređenja Općine Bibinje 
 

3. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje za 2016. godinu, I izmjene i dopune   
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Temeljem članaka 86. i 87. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) te članka 11. Statuta Općine 

Bibinje («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 17/09, „Službeni glasnik Općine Bibinje” broj 2/13), 

Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 16. sjednici održanoj  25. 07. 2016. godine, donosi 

ODLUKU o izmjeni i dopuni  

Odluke o izradi izmjene i dopune 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE 

 

Članak 1.  

 

Ovom odlukom mijenja se Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Bibinje (Službeni glasnik Općine Bibinje 1/15, 4/15). 

 

Članak 2.  

 

 Članak 2. stavak 1. Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bibinje 

mijenja se i glasi: 

 

Razlozi za izradu Izmjene i dopune PPUO Bibinje 

(1) Pristupit će se izradi i donošenju izmjene i dopune PPUO Bibinje (u daljnjem tekstu: Plan) iz razloga 

koji slijede: 

 usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju  

 usklađenje sa Prostornim planom Zadarske županije 

 određivanje namjene mora  

 redefiniranje namjene i uvjeta gradnje unutar građevinskog područja naselja 

 redefiniranje granica obuhvata UPU 7 

 smanjivanje područja pod obvezom izrade UPU-a 

 definiranje uvjeta za kamp odmorišta i kampove 

 manje korekcije građevinskog područja izvan naselja u skladu sa potrebama 

 manje korekcije građevinskog područja  naselja u skladu s potrebama 
 

 

Članak 3.  
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Ostale odredbe ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 4.  

 

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

dostavlja se Hrvatskom Zavodu za prostorni razvoj i  Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije. 

 

KLASA: 021-05/16-01/4 

UR.BROJ: 2198/02-01-16-2 

Bibinje, 25. srpnja 2016. godine 

                                           

                                                                                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  BIBINJE 

                                                                                      Predsjednik 

                                                                                          Ivan Šimunić, prof.  
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Na temelju članka 201. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) 

i članka 11. Statuta Općine Bibinje («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 17/09, „Službeni 

glasnik Općine Bibinje” broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 16. sjednici održanoj 

25. 07. 2016. godine, donosi 

ODLUKU  

o  izradi  dopune  

Prostornog plana uređenja Općine Bibinje 

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi dopune prostornog plana uređenja Općine Bibinje (u nastavku: Dopuna  

PPUO Bibinje). 

 

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE  DOPUNE PPUO BIBINJE 

Članak 2. 

Za područje Općine Bibinje na snazi je Prostorni plan uređenja Bibinje ("Službeni glasnik" 

Zadarske županije br. 10/08, "Službeni glasnik Općine Bibinje“ br. 01/11, 01/13, 02/14 i 05/14). 

Izrada dopune PPUO Bibinje temelji se na Zakonu o prostornom uređenju  ("Narodne novine" 

br. 153/13). Dopune PPUO Bibinje izraditi će se u skladu sa 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), a obuhvatit će tekstualni 

dio (Odredbe za provedbu) i grafički dio (Kartografski prikazi).   

 

II. RAZLOZI ZA IZRADU  DOPUNE PPUO BIBINJE 

Članak 3. 

Izrada Dopune  PPUO Bibinje pokreće se iz sljedećih razloga: 

- usklađenja sa  Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) 

 

 

III. OBUHVAT DOPUNE PPUO BIBINJE 

Članak 4. 

Obuhvat Dopune PPUO Bibinje odnosi se na cjelokupno područje unutar administrativnih 

granica Općine Bibinje. 

 

 

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU  DOPUNE PPUO BIBINJE 
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Članak 5. 

Ocjenjuje se da su na prostoru Općine stečeni preduvjeti za usklađenje PPUO Bibinje po članku 

201. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.). 

 

 

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DOPUNA PPUO Bibinje 

Članak 6. 

Osnovni cilj i programsko polazište za dopunu PPUO Bibinje je  

– uskladiti prostorni razvoj sa potrebama i planskim pretpostavkama utvrđenih Zakonom o 

prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) 

– omogućiti jednostavniju i kvalitetniju primjenu Plana. 

 

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 

Članak 7. 

Za izradu ovih dopuna koristiti će se važeći dokument prostornog uređenja za područje Općine 

Bibinje ("Službeni glasnik" Zadarske županije br. 10/08, "Službeni glasnik Općine Bibinje“ br. 

01/11, 01/13, 02/14 i 05/14) za područje unutar obuhvata Plana. 

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

Članak 8. 

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

Bibinje iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela (članci 90.,91. i 92. Zakona) 

nisu potrebne, jer će se raditi usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, 

broj 153/13.) temeljem članka 201., pa se za dopune, sukladno odredbi članka 94. stavak 3. istog 

Zakona, ne provodi javna rasprava. 

 

 

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU  DOPUNA PPUO 

BIBINJE 

Članak 9. 

Utvrđuje se da za potrebe izrade Dopuna PPUO Bibinje nije potrebno zatražiti zahtjeve i 

dostavljati odluku niti jednom javnopravnom tijelu.  

 

 

IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU DOPUNA PPUO BIBINJE 

Članak 10. 

Za izradu dopuna PPUO Bibinje planiraju se sljedeći rokovi: 
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- izrada konačnog prijedloga Dopuna PPUO Bibinje u roku od 30 dana od dana 

donošenja Odluke 

 

 

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE  DOPUNA PPUO BIBINJE 

Članak 11. 

Financiranje izrade Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje osigurati će se iz 

proračuna Općine. 

 

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke Hrvatskom Zavodu za prostorni razvoj i  Zavodu 

za prostorno uređenje Zadarske županije.  

 

Članak 13. 

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

 

 

KLASA: 021-05/16-01/4 

UR.BROJ: 2198/02-01-16-3 

Bibinje, 25. srpnja 2016. godine 

                                           

                                                                                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  BIBINJE 

                                                                                      Predsjednik 

                                                                                          Ivan Šimunić, prof.  
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Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08,61/11) i članka 24. Statuta Općine Bibinje 

(«Službeni glasnik Zadarske Županije» broj 17/09, Službeni glasnik Općine Bibinje broj: 2/2013 ), na 

prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bibinje, načelnik Općine Bibinje dana 01. 

lipnja 2016. godine, donosi:                                                  

                                                             

                                                                    PLAN PRIJMA 

u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje za 2016. godinu  

- I izmjene i dopune -  

 

 

I 

Plan prijma u službu donosi se za Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje. Plan prijama u službu 

utvrđuje se za 2016. godinu (kratkoročni plan). Plan prijava u službu utvrduje se na temelju potreba 

Jedinstvenog upravnog odjela vodeći računa o planiranim sredstvima utvrđenim proračunom Općine 

Bibinje za 2016. godinu. 

 

II 

Na temelju ovog plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja, sporazumom o 

prijamu u službu. Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa 

koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

 

III 

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Općini Bibinje od 5 službenika, 1 namještenika, 

2 dužnosnika i 1 polaznik stručnog osposobljavanja za rad. Trenutno potreban broj službenika i 

namještenika je 7. Ne planira se zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina. 

 

IV 

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje moguće je zapošljavanje do dva djelatnika prema 

programu stručnog osposobljavanja za rad u 2016. godini.  

Planira se raspisivanje javnog natječaja za prijam u službu jednog višeg stručnog suradnika za opću 

upravu. 

 

V 
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Prilikom popunjavanja radnih mjesta ima se voditi računa o zapošljavanju osoba koja ostvaruju pravo 

prednosti pri zapošljavnju sukladno posebnom zakonu, ukoliko su se u prijavi za natječaj, pozvali na to 

pravo i imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 

 

VI 

Načelnik ce revidirati, u suradnji s pročelnikom Općine Bibinje, planirane potrebe popunjavanja radnih 

mjesta u svrhu utvrđivanja potreba izmjena i dopuna usvojenog Plana prijama u službu. Revizija potreba 

popunjavanja radnih mjesta vršit ce se u pravilu, jednom godišnje, ili ukoliko se ne izvrši postupak 

popunjenja radnih mjesta. Načelnik može, po reviziji Plana ili izvan rokova navedenih u stavku 2. ove 

točke, izmjeniti ili dopuniti ovaj Plan i na obrazložen zahtjev pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine. 

 

VII 

Ovaj plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Opcine Bibinje primjenjuje se od dana 

donošenja i objavit ce se u Službenom glasniku Općine Bibinje.  

 

Klasa: 022-05/14-01/82 

Ur. broj: 2198/02-01-16-04 

Načelnik 

Bruno Bugarija 

 


