
OPĆINA  BAŠKA 
 

objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga 
 

ODLUKE 

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O GROBLJIMA 

 

Predlagatelj:   Općinski načelnik (članak 40. Statuta Općine Baška) 
 

Pravna osnova:  članak 18. Zakona o grobljima („Narodne novine“ br. 19/98, 50/12) 
 

Obrazloženje:  
 

Slijedom prijedloga TD Baška d.o.o. kao Uprave groblja, u postojećem aktu predlaže se izmjena i 

dopuna klasifikacije (nazivlja) grobnih mjesta, kojom se utvrđuje nova kategorija grobnih mjesta - 

obiteljske grobnice, radi usklađenja s Planom uređenja groblja i Položajnim planom grobnih mjesta i 

grobnica.  
 

Uvid u neslužbeni pročišćeni tekst važećeg akta moguć je na ovoj web stranici. 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Baška, na kojoj će se razmatrati prijedlog akta, planira se održati 

31. srpnja 2017. godine. 
 

Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju: 
 

17. srpnja 2017. godine do 28. srpnja 2017. godine 
 

POZIVAJU SE ZAINTERESIRANE OSOBE NA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA, 

ODNOSNO MIŠLJENJA U SVEZI S NACRTOM AKTA  
 

• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Baška, Palada 88, Baška, 

• poštom na adresu Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, 

• e-mailom na adresu: darko.krpan@baska.hr 
 

obvezno na obrascu u privitku, najkasnije do 28. srpnja 2017. godine 

 

 

NACRT PRIJEDLOGA AKTA 

 

Temeljem članka 18. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12) i članka 29. Statuta 

Općine Baška („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine 

Baška, na sjednici održanoj ______________ 2017.  godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 
 

Članak 1. 

U Odluci o grobljima („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 40/13, 06/14, 31/15, 12/17), 

članak 6. mijenja se i glasi:  

Članak 2. 

„ U smislu prethodnog članka grobna mjesta se dijele na: 

• posteljni grob, 

• niša, 

• niša za urnu, 

• grobnica i 

• obiteljska grobnica. “ 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske 

županije«. 
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