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REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

GRAD BAKAR 
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, 

KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU 
 Primorje 39, 51222 Bakar 
 051/455-710 fax: 051/455-741 

E-mail: komunalno@bakar.hr 
 

KLASA: 350-02/20-01/5 
URBROJ: 2170-02-07/5-21-31 
Bakar, 24. ožujak 2021. godine 

 
Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 
98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Bakra (KLASA: 350-02/20-01/5, URBROJ: 2170-02-07/5-21-
30, od 24. ožujka 2021. godine), Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra 
objavljuje     
 

J A V N U  R A S P R A V U  
o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna  

Urbanističkog plana uređenja 
Industrijske zone Kukuljanovo 

 
1. Predmet javne rasprave je Prijedlog IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske 

zone Kukuljanovo (u daljnjem tekstu: Prijedlog IV. ID UPU IZ Kukuljanovo).  

2. Javna rasprava o Prijedlogu IV. ID UPU IZ Kukuljanovo započinje 30. ožujka 2021. godine i traje do 
06. travnja 2021. godine organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.   

3. Javni uvid u Prijedlog IV. ID UPU IZ Kukuljanovo održat će se u vijećnici Grada Bakra, Bakar, 
Primorje 39, II. kat, od 30. ožujka 2021. godine do 06. travnja 2021. godine, ponedjeljkom, srijedom i 
petkom od 08:00 do 11:00 sati te utorkom i četvrtkom od 12:00 do 15:00 sati, uz prethodnu najavu 
na e-mail: pisarnica@bakar.hr ili iris.devcic@bakar.hr. Svi sudionici dužni su pridržavati se važećih 
epidemioloških mjera tijekom javnog uvida.  

4. Javno izlaganje Prijedloga IV. ID UPU IZ Kukuljanovo održat će se u srijedu 31. ožujka 2021. godine 
s početkom u 14:00 sati putem livestream servisa sukladno naputku Ministarstva graditeljstva i 
prostornoga uređenja KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-3 od 20. ožujka 2020. 
godine, a vezano za situaciju uz COVID-19. Livestream servisu bit će moguće pristupiti koristeći link 
koji će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Bakra, te će se za vrijeme trajanja javnog izlaganja 
omogućiti sudionicima postavljanje pitanja.  

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog IV. ID UPU IZ Kukuljanovo mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana na 
mjestu javnog uvida, iznijeti za vrijeme javnog izlaganja, te uputiti Gradu Bakru, Upravnom odjelu za 
urbanizam, komunalni sustav i ekologiju, na adresu: Grad Bakar, Upravni odjel za urbanizam, 
komunalni sustav i ekologiju, Primorje 39, 51222 Bakar, s naznakom „Javna rasprava za IV. ID UPU 
IZ Kukuljanovo“ zaključno do 06. travnja 2021. godine. 

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u 
pripremi izvješća o javnoj raspravi. 
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7. Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu IV. ID UPU IZ Kukuljanovo, u 
javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni 
posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na IV. ID UPU IZ Kukuljanovo. 

8. Ako javnopravno tijelo ne dostavi navedeno mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je 
Prijedlog IV. ID UPU IZ Kukuljanovo izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim 
propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na IV. ID UPU IZ Kukuljanovo.   

9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i 
ekologiju Grada Bakra na broj telefona 051/455-755, odnosno 051/455-752 ili na e-mail: 
davor.skocilic@bakar.hr, odnosno iris.devcic@bakar.hr.  

 
 

Pročelnik 
 

Davor Skočilić, mag.ing.aedif. 
 


