
 

OPĆINA  BAŠKA 
objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga 
 

 

Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini 
 

 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 40. Statuta Općine Baška - „Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) 
 

Obrazloženje:  
 

Prijedlog Programa temelji se na odredbi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne 

novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) kojim je propisano da Predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.  
 

Programom se određuju građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja 

neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u 

uređenim dijelovima građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi 

izvan građevinskog područja, postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i 

način rekonstrukcije, građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati te druga pitanja 

određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima. 
Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, 

provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s 

naznakom izvora njihova financiranja. 
 

Uslijed izvanrednih okolnosti koje otežavaju uvjete rada i stvaraju dodatne neizvjesnosti na tržištu, 

kao i kadrovskih promjena unutar Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša koji predstavlja važan faktor u kreiranju predmetnog dokumenta, bilo je potrebno 

odvojiti više vremena za izradu nacrta prijedloga akta. Stoga je u cilju pravovremenog donošenja akta 

i početka njegove primjene trajanje savjetovanja ograničeno na 15 dana. 
 

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

sredinom prosinca 2021. godine. 
 

Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju: 
 

od 25. studenoga do 10. prosinca 2021. 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: petar.loncaric@baska.hr 

 

obvezno na obrascu u privitku, najkasnije do 10. prosinca 2021. godine 
 

KLASA: 007-02/21-01/4 
URBROJ:  2142-03-03/3-21-1 
Baška, 25. studenoga 2021.  
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