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 REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A   B A Š K A 

 Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/15-01/3 

URBROJ: 2142-03-03/1-15-2 

Baška, 07. svibnja 2015. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 07. svibnja 2015. godine, u 10,00 sati, u 

prostorijama Općine Baška u Baški, Palada 88 

 

Nazočni vijećnici:  Ivica Juničić, Emil Polonijo, prof., Arist Dekanić, Mira Dorčić, Rafaela Frgačić, 

Nataša Plišić, Nenad Polonijo, Ivan Vasilić. 

Odsutni: mr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med., mr.sc. Majda Šale, 

Ostali nazočni: mr.sc.Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik, Hajrudin Mulaosmanović, 

zamjenik načelnika, Ivana Lončarić Trinajstić, voditeljica Odsjeka za komunalni 

sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mladen Hero, pročelnik 

JUO. 

   

Predsjednik Općinskog vijeća, otvorio je sjednicu pozdravivši nazočne, te je razloge sazivanja sjednice e-

mailom (sukladno članku 68. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška) obrazložio 

potrebom žurnog donošenja akta, kako bi se izrada izmjena i dopuna PP uređenja Općine Baška, kandidirala 

za financiranje iz EU fondova. Potom je, utvrdivši postojanje kvoruma za donošenje pravovaljanih akata, 

predložio i isti je jednoglasno usvojen, slijedeći 

 

D n e v n i  r e d 

1. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška - prijedlog 

 

Ad 1./ Općinski načelnik, kao predlagatelj, ali i predsjednik Vijeća, uvodno su naglasili da je prijedlog akta 

izrađen na temelju zaključaka s više radnih sastanaka i rasprava na sjednicama Općinskog vijeća, te da su svi 

vijećnici o istome dobro upoznati, pa se ne očekuje osobita rasprava. Nadalje, predsjednik Vijeća je istaknuo 

da se, obzirom na žurnost, predlaže stupanje akta na snagu danom objave u „Službenim novinama“ 

Primorsko-goranske županije. 

Potom je zatražio glasovanje o prijedlogu akta i Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

O d l u k u  

o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška 

 

Općinsko vijeće završava sjednicu u 10,30 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, 

 pismohrana - ovdje. 


