
  
REPUBLIKA HRVATSKA      

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A  B A Š K A 

 Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 007-02/19-01/18 

URBROJ: 2142-03-03/3-19-3 

Baška, 02. prosinca 2019. godine 

 

I Z V J E Š Ć E 

o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga  

Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2020. godinu 

 

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 23/13, 85/15) provedeno je savjetovanje sa  zainteresiranom javnošću. 

1. Naziv nacrta prijedloga akta:  Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2020. godinu 

2. Predlagatelj akta:   Općinski načelnik 

3. Tijelo koje provodi savjetovanje:  Jedinstveni upravni odjel/Službenik za informiranje 

4. Cilj savjetovanja:   Prikupiti mišljenja/primjedbe/ prijedloge zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga akta 

5. Razdoblje provedbe savjetovanja: 15. studenoga 2019. godine – 25. studenoga 2019. godine 

6. Nacrt prijedloga akta je bio objavljen: web stranica Općine Baška – www.baska.hr 

7. Zaprimljena mišljenja/primjedbe/ prijedlozi 
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broj 

 

 

Datum 

zaprimanja 

 

 

Naziv predstavnika 

zainteresirane  javnosti 

 

 

Tekst primjedbe ili prijedloga 

 

Primjedba ili prijedlog 

prihvaćeno ili neprihvaćeno 

(DA/NE/DJELOMIČNO) 

 

 

Razlozi neprihvaćanja 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

11.11.2019. 

 

 

B.P., Ljevakovićeva 32, 

Zagreb 

 

2.1. NERAZVRSTANE CESTE 

g) izgradnja optičke mreže 

650.000,00 kn 

Za koje područje i za koje ulice je 

predviđena izgradnja optičke 

mreže 

 

 

Nije primjenjivo 

(ne radi se o 

prijedlogu/primjedbi, nego o 

upitu) 

 

Općina Baška osigurala je u 2020. godini 

sredstva za izgradnju optičke mreže u 

naseljima Jurandvor, Batomalj i Draga 

Bašćanska, koja će se izgraditi na 

prometnicama u sklopu projekta „Prikupljanje, 

odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na 

području otoka Krka“. 

http://www.baska.hr/
http://www.baska.hr/


 

2. 
11.11.2019. 

B.P., Ljevakovićeva 32, 

Zagreb 

4.1. NERAZVRSTANE CESTE 

b) Rekonstrukcija nerazvrstane 

prometnice Zagrebačka „K9“ 

  projektna dokumentacija 

40.000,00 kn 

Do kada će se prikupljati samo 

projektna dokumentacija odnosno 

kada će početi izgradnja spojnog 

dijela ulice „Zagrebačka“ pored 

vrtića na Santis. Rečeno se „vuče“ 

kroz vaše akte već nekoliko 

godina, a nema ništa od realizacije 

projekta. 

Nije primjenjivo 

(ne radi se o 

prijedlogu/primjedbi, nego o 

upitu) 

Općina Baška osigurala je u 2020. godini 

sredstva za nastavak izrade projektne 

dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane 

prometnice Zagrebačka „K9“. Kako bi se 

pristupilo izgradnji, odnosno rekonstrukciji 

navedene prometnice, potrebno je ishoditi akt 

za građenje (građevinska dozvola). Sukladno 

Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 

153/13, 20/17, 39/19), postupak koji prethodi 

izdavanju akta za građenje podrazumijeva 

izradu projektne dokumentacije kao i 

parcelacijski elaborat prometnice te 

otkup/izvlaštenje zemljišta na kojoj se 

prometnica gradi. 

 

 

         8.  Troškovi provedenog savjetovanja: Nije ih bilo. 

 

             

 

Pročelnik 

 

            Mladen Hero, v.r. 

 

 


