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 REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A   B A Š K A 

 Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/15-01/2 

URBROJ: 2142-03-03/1-15-3 

Baška, 23. travnja 2015. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 23. travnja 2015. godine, u 16,00 sati, u vijećnici u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 

 

Nazočni vijećnici:  Ivica Juničić, Emil Polonijo, prof., mr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med., Arist 

Dekanić, Mira Dorčić, Rafaela Frgačić, Nataša Plišić, Nenad Polonijo, mr.sc. 

Majda Šale, Ivan Vasilić. 

Odsutni: Nitko. 

Ostali nazočni: Tomislav Dolečki d.i.a., Neda Kaminski – Kirš, d.i.a. (CPA d.o.o. Zagreb), Ivana 

Kovačić, direktorica TZ Općine Baška, Silvija Capić, mag.ing.prosp.arch., 

direktorica TD Baška d.o.o., mr.sc.Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik, 

Ivana Lončarić Trinajstić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ana Čačić (MO Draga Bašćanska), 

Mladen Hero, pročelnik JUO. 

   

Predsjednik Općinskog vijeća, otvorio je sjednicu pozdravivši nazočne, te je pozvao na odavanje počasti 

minutom šutnje preminulom članu Općinskog vijeća, Sanjinu Grguriću. 

Potom, utvrdivši postojanje kvoruma za donošenje pravovaljanih akata, uz suglasnost svih nazočnih, 

utvrđuje slijedeći 

 

D n e v n i  r e d 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 04. 

veljače 2015. godine, 

2. Važeća prostorno-planska dokumentacija, građenje i zaštita kulturne baštine na području Općine 

Baška; mogućnosti i uvjeti izmjene prostorno-planske dokumentacije – rasprava, 

3. Turistička sezona 2015. -  očekivanja, programi i aktivnosti – izvješća direktorice TZ Općine Baška 

i direktorice TD Baška d.o.o., 

4. Izvješće Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća, uključujući 

informaciju o stanju radova: 

 rekonstrukcija zgrade osnovne škole u Baški s izgradnjom školske sportske dvorane, 

 rekonstrukcija i energetska obnova pročelja i krova s ugradnjom novih prozora i vrata na zgradi 

Općine Baška u Baški, 

 popločenje Male rive. 

5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Baška u 2015. godini – prijedlog, 

6. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora: Baška, Batomalj, Draga Bašćanska 

i Jurandvor – prijedlog, 

7. Odluka o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine 

Baška – prijedlog, 

8. Izvješća Općinskog načelnika o: 

 Izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Baška u 2014. godini, 

 Izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Baška u 2014. godini, 

9. Projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje 

EU sredstvima“ – prijedlog Odluke, 

10. Zamolba JK „Vihor“; prijedlog zaključka, 

11. Raspolaganje nekretninama (kupnja/prodaja), 

12. Vijećnička pitanja i odgovori, 

13. Razno. 

 

 

Ad 1./ Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
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Z a k l j u č a k 

Potvrđuje se Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 04. veljače 2015. godine. 

 

Ad 2./ Predsjednik Vijeća pozdravio je najprije goste, predstavnike CPA d.o.o. (Centar za prostorno 

uređenje i arhitekturu d.o.o.) iz Zagreba, Tomislava Dolečkog d.i.a. i Neda Kaminski – Kirš, d.i.a., koji 

sjednici nazoče da bi stručno obrazložili prijedloge postupanja temeljem zaprimljenih zahtjeva građana za 

izmjene i dopune PP uređenja Općine Baška. Potom je naglasio da je zaprimljen podnesak grupe vijećnika 

(Nataša Plišić, Rafaela Frgačić i Nenad Polonijo), koji dodatno objašnjavaju razloge zbog kojih zahtijevaju 

izmjene plana, kojima bi se maksimalno ograničila nova izgradnja, prvenstveno smještajnih kapaciteta, kojih 

ima previše, jer svako drugačije postupanje drže pogubnim za budućnost Baške i stanovništva Općine. Svoj 

zahtjev su nadopunili prijedlogom da se planom rekonstrukciju postojećih legalno izgrađenih građevina, 

izričito ograniči na postojeće gabarite. 

Neda Kaminski – Kirš, koja je opsežno i stručno obradila zaprimljene zahtjeve za izmjene i dopune PP 

uređenja Općine Baška, kao daljnje aktivnosti predlaže: 

2.1. izrijekom omogućiti rekonstrukciju postojećih građevina u postojećim gabaritima u zoni N1-2 (izdvojeni 

dio građevinskog područja naselja Baška – Zarok) i to u pojasu 100 m od obalne linije u kome nije moguća 

gradnja novih građevina, te da se inicijativa za gradnju novih objekata u zoni zaštićenog obalnog područja u 

pojasu do 100 m na k.č. br. 4007/1 i 4007/2, obje k.o. Baška – nova, ne prihvati (zahtjev: Željko Pintar, 

Darko Grošić), 

2.2. da se razvidi (Općinsko vijeće) pristupanje izmjenama i dopunama UPU-2 Baška – Zarok, kojima bi se 

k.č. br. 4074 i 4075/1, obje k.o. Baška – nova, na kojima se nalazi legalno izgrađena građevina, u cijelosti 

uključile u zonu mješovite, pretežito stambene namjene (M1) (zahtjev: Marinko Capić), 

2.3. obzirom da se i nadležni Konzervatorski odjel tako očitovao, jer se radi o zoni pod posebnom zaštitom, 

da se zahtjev za gradnju na k.č. br. 1351, 1344/1, 1351, 1353, 1352 i 1355, sve k.o. Baška – nova, ocijeni 

neosnovanim (zahtjev: Domagoj Hero, Aldo Bonefačić, Marijan Dorčić, Anton Mihalić – Kornburger, Pavao 

Rode), 

2.4. da se razvidi (Općinsko vijeće) pristupanje izmjenama i dopunama UPU-1 Baška, kojima bi se 

prenamijenio prostora na k.č. br. 2345, 2347 i 2348 k.o. Baška – nova, te odredbe za provođenje nadopunile 

uvjetima smještaja i gradnje poslovnih građevina u zoni mješovite – pretežito poslovne namjene (M2) u 

urbanoj zoni 4 – izgrađeni dio naselja izvan kulturno-povijesne cjeline (zahtjev: Marija, Arist i Erikson 

Dekanić), 

2.5. obzirom da bi se prihvaćanjem inicijative grupe vijećnika (Nataša Plišić, Rafaela Frgačić i Nenad 

Polonijo) da se, u svrhu ograničenja smještajnih kapaciteta, u tipologiji zadrži samo „obiteljska kuća“, 

građevinske površine do 500 m², u cijelosti namijenjena stanovanju, s najviše 2 stambene jedinice, trajno 

onemogućila ne samo gradnja novih, nego i rekonstrukcija postojećih legalno izgrađenih građevina s više od 

2 stana, da se ista inicijativa ocijeni neosnovanom, a da se eventualno ograničavanje povećanja smještajnih 

kapaciteta rješava drugim mjerama, ne izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije. 

U žučnoj raspravi koja je uslijedila, vijećnici su iskazali sumnju u legalnost nekih aktualnih gradnji – u Ulici 

Emila Geistlicha (Palić) i na području bivše pekare (Crneković), te se načelno podržalo ograničavanje 

daljnje izgradnje. 

Vijećnik Nenad Polonijo se pita kako se zaštititi od toga da, prigodom rekonstrukcija, od manjih građevina 

ne nastaju neboderi, te upozorava da svaka nova izgradnja na području Baške izravno prijeti egzistenciji 

stanovništva, koje živi od turizma, jer se povećanjem smještajnih kapaciteta srozava razina usluge, a time i 

cijena. 

Predsjednik Vijeća Ivica Juničić smatra da ne bi trebalo dirati u broj stambenih jedinica, ali da bi se gradnju 

možda moglo limitirati izmjenom (smanjenjem) parametara – koeficijenata, koji je uređuju.  

Vijećnika Mr.sc. Aleksandra Čubranića, dr.med., zanima kako se za građevinu na području bivše pekare 

mogla izdati građevinska dozvola, kada se stalno govori o maksimalno dozvoljenoj izgradnji jedinica sa 6 

stanova, a tamo ih ima 36. Koliko se sjeća, tamo je trebala biti ambulanta, a nema je. 

Ivana Lončarić Trinajstić je podsjetila da je takva namjena površina utvrđena na temelju nikada realiziranih 

dogovora s PIK-om Rijeka, u suradnji s kojim je zona i projektirana. Ali PIK je zemljište prodao, vjerojatno, 

povoljnijem ponuditelju. 

Vijećnica Nataša Plišić ne razumije kako se, nakon legalizacije, postojeći objekti rekonstruiraju u većim 

gabaritima, a vijećnica Rafaela Frgačić smatra da bi sam pojam „rekonstrukcija“ trebao pretpostavljati „u 

postojećem stanju“, bez povećanja gabarita. Dodatno, smeta je različiti odnos prema objektima pod zaštitom. 

Školu se nije smjelo srušiti, a bivša pekara je srušena do temelja. Nadalje zalaže se za ograničenje gradnje 

isključivo u naselju Baška, dok bi u Batomlju, Dragi Bašćanskoj i Jurandvoru isto trebalo stimulirati. 

Vijećniku Ivanu Vasiliću je odgovoreno da bi se, eventualno, ograničenje gradnje moglo provesti nekim 

drugim mjerama – u području fiskalne politike, ili ograničavanjem parametara gradnje, brojem parkirnih 

mjesta, npr., da je teško procijeniti troškove i trajanje izrade planova (ovisi o obimu posla), a stavljanje 

UPU-a izvan snage zahtijeva isti postupak kao i donošenje. 
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Vijećnicu Miru Dorčić zanima, tko je, imenom i prezimenom, zadužen nadzirati gradnju u Baški, jer ima niz 

slučajeva da se kod gradnje ne pridržava propisane udaljenosti od međe, što ljude posebno smeta. Takav 

slučaj je i kod gradnje na lokaciji nekadašnje pekare. 

Odgovorili su načelnik i Ivana Lončarić Trinajstić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, da su novom regulativom neke nadležnosti prenesene komunalnom 

redaru, ali da bi se nadzor udaljenosti građevine od međe mogao učinkovito provesti trebalo bi imati uvid i u 

građevinsku dozvolu, odnosno nacrt, što uvijek nije slučaj. 

Ivana Lončarić Trinajstić nastavila je da bi se trebalo jasno odrediti o ciljevima izmjena i dopuna prostornog 

plana, o čemu će Vijeće  morati donijeti odluku, kako bi se izrada istih mogla kandidirati za sredstva iz EU 

fondova. Procijenjena cijena izrade je cca 125.000,00 kn bez PDV-a. 

Na prijedlog predsjednika Općinsko vijeće, jednoglasno, donosi 

 

Z a k l j u č a k 

Očitovanje o zaprimljenim zahtjevima za izmjene i dopune Prostornog plana Općine Baška, ali i moguće 

određivanje o drugim ciljevima koji bi se istima obuhvatili, odgađa se za iduću sjednicu, koja će zakazati 

uskoro. 

 

Ad 3./ O prošlim i budućim aktivnostima i planovima TZ Općine Baška vijećnike je izvijestila Ivana 

Kovačić, direktorica Ureda. Kao najvažnije istaknula je da je program predsezone bio bogat, a isto se može 

najaviti i za sezonu. Nastavilo se s održavanjem tradicionalnih manifestacija, kao, Uskrsni doručak, npr. Bilo 

je nekoliko izložbi i tematskih vikenda, a sve u svrhu poboljšanja kulturne ponude. Na turističkim sajmovima 

se, kao jaki potencijal Baške, promovirao aktivni odmor. Zato se nastoji ojačati outdoor aktivnosti – hiking, 

biking i sl. Na „Poučnoj stazi“ postavljeni su smjerokazi i ista je promovirana kroz stručno vođenje i uz 

veliku pomoć MO Batomalj. Nužno je unaprijediti infrastrukturu, prvenstveno urediti biciklističke i pješačke 

staze. U turističkoj ponudi, a sve je iznimno dobro medijski popraćeno, značajno mjesto zauzimaju 

manifestacije Baška rožica (sajam cvijeća, uz sudjelovanje klape, škole, te Društva Sinjali) i Bodulski vrt. 

Program za glavnu turističku sezonu je u fazi konačnog definiranja, a bit će prilagođen stranim gostima, koji 

čine 96% posjetitelja. Nastavit će se s tradicionalnim domaćim pučkim feštama (Ribarski dan, npr.), 

organizirat će se više promenadnih nastupa. Za kraj svog izlaganja, direktorica Ureda TZ Općine Baška 

ostavila je informaciju da je za Uskrs bilo 21% više dolazaka i 23 % više noćenja u odnosu na prošlogodišnji 

Uskrs. 

U odgovorima na upite vijećnika direktorica Ureda TZ je navela: 

 da će se tematske vikende nastojati zadržati, kao tradicionalne, jer su se pokazali iznimno 

uspješnima, a da je suradnja s TD Baška d.o.o. i Općinom Baška primjerna (Emil Polonijo), 

 na obnavljanju široko prepoznatljive manifestacije „Crna ovca“, koja je zaštićeni brand, još se nisu 

uspostavili odgovarajući kontakti, ali hoće sigurno (mr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med.), 

 u unapređenju ponude dobro bi došla pomoć svih, ali, do sada, izostala je pomoć ugostitelja, s 

kojima se bezuspješno pokušao organizirati sastanak (Ivan Vasilić), 

 suradnja u uključivanju u programe s turističkim agencijama dobra, posebno sa „Šiloturistom“, kao 

i s Hotelima Baška d.d., ali da bi trebalo poraditi na boljoj prodaji na čemu bi se i agencije i Hoteli 

Baška d.d. trebali dodatno aktivirati (mr.sc. Majda Šale). 

Vijećnica mr.sc. Majda Šale istaknula je da je rad TZ Općine Baška nastavljen na ranije izgrađenoj 

infrastrukturi i da je dobro što se o istome podnosi izvješće. Ona smatra da agencije, ipak, nisu odgovarajuće 

reagirale, jer niti jedna nije na svom web portalu objavila program, niti postavila link TZ Općine Baška. Na 

primjedbu vijećnika Nenada Polonija da bi trebalo ozbiljno razmišljati o izgradnji biciklističke staze Krk – 

Baška, što bi se moglo financirati iz EU fondova, odgovorila je da za isto treba najprije izraditi projekt, na 

što je vijećnica Nataša Plišić ustvrdila da u PGŽ postoji razrađena baza, koju bi, možda, trebalo pribaviti i 

nadopuniti. 

Vijećnik Nenad Polonijo, kada se već govori o biciklističkim stazama, smatra da bi trebalo svakako 

razgovarati s pastirima, čijim pašnjacima prolaze biciklističke staze, ali i s lovcima, jer se, nakon prolaska 

biciklista, „zatoke“ ne ostavljaju u ranije zatečenom stanju, te da bi i u promidžbenim materijalima bilo 

dobro navesti „ostavi kako zatekneš“. 

Nakon izrečenih pohvala na račun rada TZ Općine Baška od strane više vijećnika, vijećnica mr.sc. Majda 

Šale je iskoristila prigodu demantirati glasine koje kruže Baškom, da je TZ, njezinim odlaskom s dužnosti 

direktorice, ostala bez financijskih sredstava. Plan je realiziran u cijelosti, završni račun za 2014. godinu je 

pozitivan, a cca 290.000,00 kn je preneseno u 2015. godinu. 

Direktorica TD Baška d.o.o., Silvija Capić, mag.ing.prosp.arch., svoje izvješće je započela tvrdnjom kako je 

većina poslova, koju odrađuje društvo, rezultat ugovora zaključenih s Općinom Baška. Nešto se odradilo i 

temeljem dobivenih naloga (čišćenje plaže, npr.). Uređenjem okoliša sv. Mihovila simbolično se obilježio 

Dan planeta Zemlja, osvježeni su prostori „suhe marine“, sudjelovalo se u čišćenju podmorja i plažica, te 

društvo pruža stalnu tehničku podršku svim manifestacijama, koje organizira TZ Općine Baška. Nakon 

kratkog izlaganja, direktorica je odgovarala na upite vijećnika: 
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 cijene usluga, tako i parkirališta, mijenjat će se ili neće, ovisno o tome kakva će biti odluka 

Skupštine (mr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med., Nenad Polonijo), 

 imovinsko-pravno stanje parkirališta Gruh i „kod pošte“ se rješava, a nova lokacija na kojoj bi se 

smjestilo društvo se još traži, ista bi trebala biti i jedan od predmeta izmjena i dopuna prostornog 

plana, u čemu se očekuje i pomoć urbanista (Ivan Vasilić), 

 za obnovu postojeće i postavljanje nove prometne signalizacije čeka se nalog Općine (mr.sc. Majda 

Šale), 

 u turističkoj sezoni, na pometanju ulica, radit će 2 čistača i stroj – čistilica (Ivan Vasilić), 

 odvoz smeća već duži niz godina odrađuje Ponikve Eko d.o.o., pa tako i ono kod sv. Marka (Nenad 

Polonijo). 

U svezi s posljednjim pitanjem načelnik je dodao da je poznat problem odlaganja ulja u kontejnere, da je 

identificiran i počinitelj, koji je i kažnjen, a da će se nastojati s Ponikve Eko d.o.o. dogovoriti češće 

pražnjenje i pranje kontejnera kod sv. Marka. 

 

Ad 4./ Općinski načelnik je izvijestio vijećnike: 

 da je Darko Grošić, u izravnom razgovoru, predložio: 

- ako se prihvati njegov prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (Zarok), on 

će Općini pokloniti svoju česticu kod trafostanice, 

- da on otkupi općinsko zemljište kod trafostanice, 

- da Općina otkupi njegovo zemljište i kod trafostanice i u Zaroku, sve po tržišnim cijenama 

 da je jučer (22 . travnja) održan sastanak s užim predsjedništvom udruge branitelja, na kojemu je: 

- Miljenko Vlašić iskazao spremnost ustupiti svoju nekretninu između Kricina i Bunculuke 

za izgradnju Doma za veterane, ali uz uvjet da zdravstveni radnici zaposleni u istoj 

ustanovi budu na usluzi (raspolaganju) i domaćem stanovništvu. 

Vijeće prijedlog ocjenjuje zanimljivim, ali se za konačno određenje o istome zahtijeva 

pripremu i prezentaciju odnosnih materijala i grafički i tekstualno. 

- zaključeno da se svečanije obilježi 20.-ta obljetnica vojnoredarstvene akcije Oluja, 

- izviješteno da će se, umjesto ove, sportske igre veterana održati u Baški 2017. godine, 

 da su na jučerašnjem sastanku Povjerenstva za izradu prijedloga Plana ukupnog razvoja Općine 

Baška, od 14 članova nazočila 4. Konačna verzija Plana s uključenom Strategijom razvoja, koji 

treba donijeti do polovice ljeta, poslana je svim članovima Povjerenstva, te se očekuju očitovanja, 

 24. travnja 2015. godine obilježit će se završetak radova na Maloj rivi, čemu će nazočiti župan i svi 

pročelnici PGŽ, 

 objavljen je Javni poziv za prijam u prometnu jedinicu mladeži, 

 dogovoreno je zaključenje ugovora za turističku ambulantu u 2015. godini. 

Obzirom na važnost projekta, koji je dobio, gotovo, bezrezervnu podršku vijećnika, ali, isto tako, ima i 

protivnika, predložio je predsjedniku Vijeća, koji je prijedlog prihvatio i dao na glasovanje, pa Općinsko 

vijeće, jednoglasno donosi: 

 

Z a k l j u č a k 

Nalaže se organizirati prezentaciju projekta izgradnje vjetrenjača na Bagu, te na isti pozvati vijećnike, 

članove svih radnih tijela i vijeća mjesnih odbora, ali i predstavnike udruga za zaštitu prirode, koji se 

projektu protive. 

 

Nakon toga, načelnik je ovlastio voditeljicu Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, 

Ivanu Lončarić Trinajstić, u njegovo ime, izvijestiti vijećnike o radovima: 

 rekonstrukcija zgrade osnovne škole u Baški s izgradnjom školske sportske dvorane, 

 rekonstrukcija i energetska obnova pročelja i krova s ugradnjom novih prozora i vrata na zgradi 

Općine Baška u Baški, 

 popločenje Male rive. 

 

 

Ad 5./ Nakon kraćeg obrazloženje Općinskog načelnika, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće 

jednoglasno donosi 

 

O d l u k u  

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Baška u 2015. godini 
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Ad 6./ Predsjednik Vijeća, upozorio je da se predloženi datum održavanja izbora (31. svibnja) poklapa s 

datumom obilježavanja blagdana sv. Jelisavete, koja se posebno štuje u Dragi Bašćanskoj, pa bi odaziv na 

izbore u tom naselju bio upitan. Stoga predlaže da se kao dan održavanja izbora za vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Baška odredi prva sljedeća nedjelja – 07. lipnja. Općinsko vijeće, najprije, jednoglasno 

prihvaća prijedlog, pa jednoglasno donosi 

 

O d l u k u  

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora: Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i 

Jurandvor 
 

kojom se kao dan održavanja izbora određuje nedjelja – 07. lipnja 2015. godine. 

 

Ad 7./ Na poziv predsjednika Općinsko vijeće, jednoglasno, donosi 

 

O d l u k u 

o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Baška 

 

sve prema prijedlogu poziva u materijalima za sjednicu. 

 

Ad 8./ Po ovlaštenju Općinskog načelnika, izvješća o ostvarenju Godišnjih programa održavanja i gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini, koja su, u pisanom obliku, članovima Općinskog 

vijeća dostavljena 31. ožujka 2015. godine, dodatno je obrazložila i pojasnila voditeljica Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, Ivana Lončarić Trinajstić. 

Primjedbu je imao vijećnik Ivan Vasilić da se, svake godine događa, da se na početku planira jedno, a, na 

kraju se ostvari (ili ne) drugo. 

Načelnik je podsjetio da su svi upoznati sa ciljem koji se na kraju godine želio postići – iz minusa prijeći u 

plus, pa se od nekih projekata odustalo, ali se, isto tako, dobro zna koji i kakvi projekti su pokrenuti. 

Na poziv predsjednika Općinsko vijeće, većinom glasova (9 „ZA“; 1 „SUZDRŽAN“) donosi 

 

Z a k l j u č a k 

Prihvaćaju se izvješća Općinskog načelnika o: 

 izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Baška u 2014. godini, 

 izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Baška u 2014. godini. 

 

Ad 9./ Na poziv predsjednika, koji je u uvodu naglasio da se radi o projektu čijoj prezentaciji je nazočila 

većina vijećnika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

O d l u k u 
1. Prihvaća se projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda otoka Krka za 

sufinanciranje EU sredstvima“, procijenjene ukupne vrijednosti 490,370.277,00 kn (EUR 

64,522.405,00). 

2. Prihvaća se Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta 

„Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU 

sredstvima“ i ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Baška isto potpisati. 

3. Prihvaća se model sudjelovanja u osiguranju financijskih sredstava, kako slijedi: 

 sredstva EU fondova u iznosu od 71,58%, 

 domaća sredstva u iznosu od 28,42% (državni proračun, Hrvatske vode, JLS), 

sve od ukupne vrijednosti projekta. 

4. Prihvaća se da udio sredstava JLS iznosi maksimalno 10% od ukupne vrijednosti projekta, odnosno 

49,037.028,00 kn. 

5. Prihvaća se veličina udjela svake jedinice lokalne samouprave u sufinanciranju projekta u iznosu od 

35,199.675,00 kn (49,037.028,00 – 13,837.352,00 kn priznatog dosadašnjeg učešća JLS) i to: 

 Grad Krk – 23,21 % 

 Općina Baška – 13,62%, 

 Općina Dobrinj – 13,49%, 

 Općina Malinska – Dubašnica – 20,40%, 

 Općina Omišalj – 18,48%, 

 Općina Punat – 10,80%. 
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6. Prihvaća se prijedlog da se, po potrebi, financijska sredstva koja osiguravaju jedinice lokalne 

samouprave pribave iz kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj (indikativna ponuda 

HBOR od 03. ožujka 2015. godine privitak je ove Odluke). 

7. Općinski načelnik Općine Baška ovlašćuje se odrediti predstavnika Općine Baška u projektnom 

timu, koji će surađivati u svim fazama pripreme i provedbe projekta iz točke 1. ove Odluke. 

 

Ad 10./ Na prijedlog predsjednika Vijeća i na njegov poziv, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 
Z a k l j u č a k 

1. Jedriličarkom klubu „Vihor“ iz Baške, Palada 1/a, daje se suglasnost za provođenje sportskih 

aktivnosti – trening i obuka jedriličara, na dijelu pomorskog dobra na području Općine Baška - 

plažica i istezalište ispod hangara kluba, dio k.č. br. 4091 k.o. Baška – nova. 

2. Suglasnost iz točke 1. ne pretpostavlja i pravo Jedriličarskog kluba „Vihor“: 

 ometati obavljanje djelatnosti temeljem izdanih koncesijskih odobrenja, 

 na bilo koji način opstruirati opću upotrebu pomorskog dobra. 

 

Ad 11./ Nakon razmatranja prijedloga Općinskog načelnika za prodaju nekretnina/zemljišta u vlasništvu 

Općine Baška, koji je obrazložila Ivana Lončarić Trinajstić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

11.1. Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće, jednoglasno, donosi 

 

O d l u k u 

Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Baška, označenih kao k.č. br. 2030/13 površine 40m2, 

2038/3 površine 43m2 , 2038/4 površine 44m2 i  2038/6 površine 17m2, sve k.o. Baška – nova, prema 

tržišnoj vrijednosti nekretnine utvrđene procjenom ovlaštenog vještaka - 15.846,30 EUR ( 110,00 EUR/m2). 

Ovlašćuje se Općinski načelnik provesti natječaj za prodaju nekretnine, te zaključiti ugovor o kupoprodaji s 

najpovoljnijim ponuditeljem. 

 

11.2. Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće, većinom glasova (6 „ZA“; 2 „PROTIV“; 2 „SUZDRŽANA“), 

donosi  

 

O d l u k u 

Odobrava se prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Baška, označene kao k.č. br. 4060/2 k.o. Baška - nova, 

površine za prodaju 87 m2, prema tržišnoj vrijednosti nekretnine utvrđene procjenom ovlaštenog vještaka - 

14.000,00 EUR ( 161 EUR/m2). 

Ovlašćuje se Općinski načelnik provesti natječaj za prodaju nekretnine, te zaključiti ugovor o kupoprodaji s 

najpovoljnijim ponuditeljem. 

 

11.3. Nakon provedenog glasovanja ( 3 „ZA“; 5 „PROTIV“; 2 „SUZDRŽANA“) o prijedlozima načelnika, 

iz razloga što nisu dobili potrebnu većinu glasova, predsjednik Vijeća utvrđuje da se prijedlozi prodaje 

općinskih nekretnina/zemljišta, označenih kao k.č. br. 2491, 2576 i 2582, sve k.o. Baška – nova, ne 

prihvaćaju. 

 

Ad 12./ U odgovorima na upite vijećnika navedeno je: 

 da su Raiffeisen bank d.d. i Zagrebačka banka d.d. upozorene na neprimjeren izgled, neurednost 

bankomata, da su nacrti sporazuma Općina Baška, NK „Vihor“, obrt „4R“ (vl. Rino Fantov) 

napravljeni, da nema saznanja o baraci na biciklističkoj stazi, ispod Svetišta Majke Božje, u kojoj 

se, navodno, izmjenjuju stanovnici, ali da će se sigurno ispitati, te da će se dati nalog komunalnom 

redaru da napravi očevid površina i lokacija vaze, čime je sužena ulica, ispred ugostiteljskog 

objekta u vlasništvu Nua Nušija (Emil Polonijo), 

 da se razmišlja o izmještanju kampa Zablaće preko ceste i proširenju plaže, te da će se razvidjeti 

mogućnost uklanjanja terase objekta „Kapetanova kuća“ u Ulici Palada (Nenad Polonijo), 

 da se vlasnik ugostiteljskog objekta „Ribar“ nije oglašavao, a, kako se vidi, nije se niti prilagodio 

prihvaćenom idejnom rješenju do 31. prosinca 2014. godine, kako je bilo dogovoreno, te će 

uslijediti odgovarajuće prijave, da je objekt od sivog kamena, u Ulici Palada, ispod „Baga“, zbog 

izgleda koji, kako se ocjenjuje, ne priliči zaštićenoj jezgri naselja Baška, prijavljen 

Konzervatorskom odjelu u Rijeci, a da se zahtjev za korištenjem javne površine/koncesijsko 

odobrenje, kako to zahtijeva dio vijećnika, ne može odbiti, odnosno uskratiti, jer još nije niti 

podnesen, da se u okviru mogućnosti vodi briga o kontejnerima na Paladi, prazne se na vrijeme i 

peru se, a provode se i odgovarajuće mjere dezinsekcije i deratizacije (Nataša Plišić), 
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 da će komunalno redarstvo poraditi na uklanjanju kamp prikolice s javne površine na ulazu u 

naselje Draga Bašćanska, s lijeve strane, da je „Malin“ uknjižen kao privatno vlasništvo, te da su se 

poduzele izvjesne aktivnosti kako bi se objekt upisao kao općinsko vlasništvo, da radna tijela 

(Odbori) imaju pravo na naknadu za rad, a ista do sada nije isplaćena jer, jednostavno, nije se stiglo 

(mr.sc. Majda Šale), 

 da je rekonstrukcija luke je pred ishođenjem lokacijske dozvole (mr.sc. Aleksandar Čubranić, 

dr.med.), 

 da su sredstva s određenom namjenom raspoređena u proračunu, pa je teško odgovoriti da li se 

može uopće, a ako može, koliko se sredstava može odvojiti za eventualno uređenje „cimitera“, da 

će se izvješće prometnog redara razmotriti kod izrade prijedloga izmjena i dopuna Odluke o 

uređenju prometa, da za dizanje šahti kanalizacije na šetnici (Ulica Emila Geistlicha) prigodom 

većih oborina nisu krive krovne ili neke druge oborinske vode, spojene u kanalizaciju, nego je 

jedini i isključivi krivac za to loša izvedba i loša kvaliteta ugrađenog materijala (cijevi propusne), 

što je nedvojbeno utvrdila stručna ekspertiza naručena od PONIKVE VODA d.o.o., koje su, 

bespogovorno, preuzele i obvezu saniranja (Ivan Vasilić), 

 da se vlasnici neurednog i neuređenog zemljišta uz prometnice redovito upozoravaju na obvezu 

održavanja istog urednim, te da je dio istih postupio po upozorenju (Ivica Juničić), 

 da je obveza PONIKVE VODA d.o.o. urediti pristupnu cestu do bunara EB-3, da proračunom nije 

predviđeno financiranje udruga sa sjedištem izvan Općine Baška, pa tako ni Udruge invalida 

kvarnerskih otoka, neovisno što je 5 članova s područja Općine Baška (Ana Čačić). 

 

Ad 13./ Predsjednik Vijeća, Ivica Juničić predlaže da se razmotre razdoblja zabrane gradnje, ali i primjene 

sezonskog uređenja prometa, gdje bi se, kako i iskustvo pokazuje – prometuje se zabranjenim zonama, 

radovi se izvode, a ne bi smjeli, trebalo postaviti fleksibilnije. Potrebnim smatra češće prazniti kante za 

otpad, te izraditi izvješće o njihovom rasporedu, utvrditi potrebu povećanja ili smanjenja broja, ili 

izmještanja posuda. Primijetio je kako još uvijek nije vraćena slavina ispod novog rezervoara u Dragi 

Bašćanskoj, pa zahtijeva da se to, u pisanom obliku, zatraži, a zahtjev dostavi na znanje Mjesnom odboru. 

Nadalje, podsjeća na obvezu dostavljanja prometne studije vijećnicima, koja nikada nije ispunjena, a, ako 

umnožavanje nije moguće, treba osigurati uvid u istu u prostorijama Općine. U smislu izrade boljih rješenja 

za protočnost prometa i nadzor parkiranja, predlaže: 

 na parkirnom mjestu za invalide ispred Trgovine Krk u Ulici kralja Zvonimira, ograničiti parkiranje 

na 60 minuta, 

 nabaviti određen broj papirnatih satova za evidenciju parkiranja i podijeliti ih, da se može označiti 

vrijeme parkiranja, 

 na nogostupu u Ulici kralja Zvonimira spriječiti parkiranje, 

 pripadnike prometne jedinice mladeži kvalitetno obučiti kako bi mogli uspostaviti red u ranije 

spomenutoj ulici, te pokrenuti postupak kažnjavanja prekršitelja. 

Vijećnik Emil Polonijo se nadovezao na prethodnika prijedlogom da se prometnom redaru izda nalog za 

obuku pripadnika prometne jedinice mladeži i da ih nadzire, pogotovo na kritičnim prometnim točkama, a on 

se sam ponudio na licu mjesta pokazati što i kako treba postupati. 

 

Općinsko vijeće završava sjednicu u 22,00 sati. 

 

Zapisao:        Predsjednik: 

 

 

Mladen Hero       Ivica Juničić 

 

 

DOSTAVITI: 

 članovima Općinskog vijeća, 

 Općinskom načelniku – ovdje, 

 zamjeniku Općinskog načelnika, 

 pročelniku JUO – ovdje, 

 voditeljici Ureda načelnika – ovdje, 

 voditeljici Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – ovdje, 

 voditeljici Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo – ovdje, 

 predsjednicima vijeća MO Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor, 

 predsjednicima političkih stranaka s osnovanim ograncima na području Općine Baška, 

 web stranica, 

 oglasna ploča, 
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 pismohrana - ovdje. 


