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Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Odluke o 

izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2-Baška-Zarok (N1-2) (»Službene novine 

Primorsko-goranske županije« broj 31/15) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-01/15-01/3, 

Urbroj: 2142-03-02/1-15-17  od 17.studenog 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, 

objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU 

o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2-Baška-Zarok (N1-2) 

 

1. Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2-

Baška-Zarok (N1-2) započinje 01.prosinca 2015.g.  i završava 09.prosinca 2015.g. (8 dana). 

 

2. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2-Baška-Zarok 

(N1-2) za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama 

Općine Baška na adresi Palada 88 u Baški,  u uredovno vrijeme rada sa strankama i  na 

službenoj web stranici Općine Baška na adresi: www.baska.hr.  

3. Javno izlaganje Prijedloga plana  održat će se dana 02.prosinca 2015. godine (srijeda), u 

Galeriji Zvonimir u Baški,  Ulica kralja Zvonimira 114, sa početkom u 10,00 sati. 

 

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga plana mogu se za vrijeme trajanja 

javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Općine Baška ili dostaviti poštom na 

adresu Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, odnosno upisati u knjigu primjedbi i 

prijedloga koja će se nalaziti na mjestu ponovnog uvida i izlaganja Prijedloga Plana. Prijedlozi 

i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, 

neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.  

 

5. Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izmjene i dopune plana utvrđene Odlukom o izradi 

izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2-Baška-Zarok (N1-2) (»Službene 

novine Primorsko-goranske županije« broj 31/15) nisu predmet ove javne rasprave te se 

sukladno tome neće razmatrati. 

 

 

 

 

       Pročelnik 

 

       Mladen Hero, v.r. 

http://www.valpovo.hr/

