
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A   B A Š K A 

 Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 350-05/17-01/2 

URBROJ: 2142-03-03/1-17-9 

Baška, 11. listopada 2017. godine 

 

 

Temeljem članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) 

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, kao nositelj izrade, temeljem članka 96. stavak 3. Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika 

(KLASA: 350-05/17-01/2; URBROJ: 2142-03-02/1-17-8 od 10. listopada 2017. godine), objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU  

o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) sa III. 

izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška 

 

(1) Javna rasprava o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) 

sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška (u nastavku teksta: usklađenje   

UPU-2) započinje 24. listopada 2017. godine, a završava 03. studenoga 2017. godine.  

 

(2) Javni uvid o Prijedlogu usklađenja UPU-2 za vrijeme trajanja javne rasprave može se obaviti u 

prostorijama Općine Baška, Palada 88, II kat vijećnica, svakim radnim danom od 8,30 do 12,30 sati, te 

na službenim mrežnim stranicama Općine Baška (www.baska.hr).  

 

(3) Javno izlaganje o Prijedlogu usklađenja UPU-2 održat će se 26. listopada 2017. godine u 

prostorijama Općine Baška, Palada 88, II kat, vijećnica s početkom u 11:30 sati. 

 

(4) Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi o Prijedlogu usklađenja UPU-2.  

 

(5) Sudionici mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da: 

- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana, 

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno 

odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, 

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe do zaključno 03. studenoga 2017. 

godine u pisanom obliku u pisarnici Općine Baška, poštom na adresu Općina Baška, Palada 

88, 51523 Baška ili na e-mail adresu: opcina-baska@ri.t-com.hr. 

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani i/ili nisu potpisani imenom i 

prezimenom s adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Prijedlozi i primjedbe koji se ne odnose na predmet usklađenja UPU-2 koji je utvrđen Odlukom o 

izradi ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 06/17) neće se razmatrati. 

 

 

       Pročelnik 

 

       Mladen Hero, v.r. 
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