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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/15-01/4 

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

Baška, 27. svibnja 2015. godine 
 

Z A P I S N I K 

s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 27. svibnja 2015. godine s početkom u 19,00 sati, u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 
 

Nazočni vijećnici:  Ivica Juničić, Emil Polonijo, prof., Arist Dekanić, Mira Dorčić, mr.sc. 

Majda Šale, Ivan Vasilić 

Odsutni: mr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med,  Rafealela Frgačić, Nataša Plišić, 

Nenad Polonijo 

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

Mulaosmanović, zamjenik Općinskog načelnika, Mladen Hero, Pročelnik 

JUO, Darko Krpan, voditelj Ureda Općinskog načelnika, te samo pod 

točkama 8. i 9. Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, 

financije i računovodstvo 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Juničić otvorio je sjednicu pozdravivši nazočne, te utvrdio 

postojanje kvoruma. Temeljem članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška, 

predložio je da se, najprije, iz dnevnog reda izostavi predložena točka 4. „Odluka o prestanku 

mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog 

vijeća Općine Baška; izvješće Mandatne komisije; polaganje prisege“, a potom da se isti nadopuni 

novom točkom 4.  „Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije - prijedlog“. 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se izostavljanje predložene točke 4. „Odluka o prestanku mandata članu 

Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća 

Općine Baška; izvješće Mandatne komisije; polaganje prisege“ iz dnevnog reda. 

2. Prihvaća se dopuna dnevnog reda novom točkom 4. „Odluka o razrješenju i imenovanju 

člana Mandatne komisije - prijedlog“ 
 

Nakon toga utvrđuje se slijedeći 
  

D n e v n i  r e d 
 

1. Potvrđivanje/usvajanje zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 

23. travnja 2015. godine; 

2. Potvrđivanje/usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 

7. svibnja 2015. godine; 

3. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije - prijedlog; 

4. Izvješće Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća; 

5. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja - 

prijedlog; 

6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda - prijedlog; 

7. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška 

- prijedlog, 

8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2014. godinu; 
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9. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu - prijedlog; 

10. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Baška za 2015. godinu - prijedlog; 

11. Odluka o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) - prijedlog; 

12. Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Baška - prijedlog; 

13. Izbor Savjeta mladih Općine Baška; 

14. Vijećnička pitanja i odgovori; 

15. Razno. 

 

Ad 1./ 
 

Vijećnik Emil Polonijo istaknuo je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 19. sjednice Općinskog 

vijeća i predložio da se pod točkom 13. stavak 2. podstavak 2. iza teksta „nabaviti određeni broj 

papirnatih satova za evidenciju parkiranja i podijeliti ih“ doda tekst „domicilnom stanovništvu“.  

Općinsko vijeće nakon toga na prijedlog predsjednika vijeća jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. U Zapisnik s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 23. travnja 2015. godine, 

u točki 13. stavak 2., umjesto sadašnjeg podstavka 2. „nabaviti određen broj papirnatih satova za 

evidenciju parkiranja i podijeliti ih, da se može označiti vrijeme parkiranja“, uvrštava se novi podstavak 

2. koji glasi: „nabaviti određen broj papirnatih satova za evidenciju parkiranja i podijeliti ih 

domicilnom stanovništvu, da se može označiti vrijeme parkiranja“. 

2. S izmjenom iz točke 1. ovoga Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 19. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Baška, održane 23. travnja 2015. godine. 

 

Ad 2./ 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

Usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 7. 

svibnja 2015. godine. 

 

Ad 3./  
 

Nakon kraćeg obrazloženja, Ivana Vasilića, predsjednika Odbora za izbor i imenovanje, kao 

predlagatelja, Općinsko vijeće bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije 
 

kojom je umjesto preminulog člana pok. Sanjina Grgurića za člana Mandatne komisije imenovan 

Emil Polonijo. 

 

Ad 4./  
 

Općinski Načelnik izvijestio je o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća: 

 Održani su sastanci s konzervatorima u svezi s 3. izmjenama i dopunama Prostornog plana 

uređenja Općine Baška. 

 Privode se kraju radovi na fasadi zgrade Općine Baška, te će se 1. lipnja 2015. godine 

demontirati skela. 

 Izvođač priprema prekid radova na rekonstrukciji i izgradnji zgrade Područne škole u Baški, 

radovi se prekidaju 1. lipnja 2015. godine na razdoblje do 30. rujna 2015. godine. 

 Policijska postaja Krk će na područje Općine Baška u srpnju i kolovozu 2015. godine uputiti 

2 policijska službenika. 
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 Na upit vijećnika Emila Polonija, Općinski načelnik je izvijestio da je izvršen izbor 

pripadnika prometne jedinice mladeži koja će početi s radom nakon 15. lipnja 2015. godine, 

ovisno o završetku školskih obaveza njenih pripadnika.  

 Za sezonski rad u muzeju angažirana je učenica srednje škole koja će početi s radom nakon 

završetka školske godine. Na pitanje vijećnice Majde Šale Općinski načelnik je izvijestio da 

su prostorije muzeja očišćene a vanjska stolarija dijelom popravljena. Na pitanja vijećnika 

Emila Polonija i Majde Šale Općinski načelnik je izvijestio o visini naknade za rad u muzeju 

i o radnom vremenu muzeja. 

Općinsko vijeće je bez daljnje rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno usvojilo 

izvještaj Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 

 

Ad 5./  
 

Nakon kraćeg obrazloženja Ivana Vasilića, predsjednika Odbora za izbor i imenovanje, kao 

predlagatelja, Općinsko vijeće je bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno 

donijelo 
 

O d l u k u 

o razrješenju i imenovanju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja 
 

kojom su razriješeni članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja Ivana Pajalić Oršić i Jadranka 

Spicijarić Brkić, te su imenovani članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja Darko Krpan i 

Veljko Knežević. 

 
Ad 6./  
 

Nakon kraćeg obrazloženja Ivana Vasilića, predsjednika Odbora za izbor i imenovanje, kao 

predlagatelja, Općinsko vijeće je bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno 

donijelo 
 

O d l u k u 

o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 

kojom je umjesto preminulog člana pok. mr.sc. Ivana Juranića za člana Povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda imenovan Ante Marković. 
 

Ad 7./  
 

Nakon kraćeg obrazloženja, Ivana Vasilića, predsjednika Odbora za izbor i imenovanje, kao 

predlagatelja, Općinsko vijeće je bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno 

donijelo 
 

O d l u k u 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška 
 

Osniva se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Baška i imenuje se u sastavu: 

1. mr.sc. Majda Šale, predsjednica, 

2. Arist Dekanić, član, 

3. Mira Dorčić, članica, 

4. Romina Fantov Hrelja, članica, 

5. Ana Čačić, članica. 
 

Ad 8./  
 

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2014. godinu obrazložili su 

Općinski načelnik i Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, a predsjednica 

Povjerenstva za Proračun Majda Šale izvijestila je da je 20. svibnja 2015. godine održana 5. 
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sjednica Povjerenstva za proračun na kojoj je prihvaćen prijedlog izvještaja. Nakon rasprave u 

kojoj su Općinski načelnik i Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo dali 

objašnjenja na upite vijećnika Emila Polonija, Općinsko vijeće je na prijedlog predsjednika vijeća 

jednoglasno donijelo 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2014. godinu 

 

Ad 9./  
 

Nakon kraćeg obrazloženja Voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, Općinsko 

vijeće je bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno donijelo 
 

O d l u k u 

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu 

 

Ad 10./  
 

Predsjednica Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Majda Šale izvijestila je da je temeljem 

Javnog poziva, izvan roka, zaprimljen samo jedan prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine 

Baška za 2015. godinu, te se Povjerenstvo nije niti sastalo. Općinsko vijeće je bez rasprave, na 

prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno donijelo 
 

Z a k l j u č a k 
 

Zaprimljeni prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Baška za 2015. godinu se, kao 

nepravovremen, neće razmatrati. Budući da nije bilo drugih prijedloga, neće se dodijeliti 

javna priznanja Općine Baška za 2015. godinu. 

 

Ad 11./  
 

Nakon kraćeg obrazloženja Općinskog načelnika, Općinsko vijeće je bez rasprave, na prijedlog 

predsjednika vijeća, jednoglasno donijelo 
 

O d l u k u 

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Općine Baška 
 

(izrada projektne dokumentacije sunčane elektrane Barbičin). 

 

Ad 12./  
 

Nakon kraćeg obrazloženja Općinskog načelnika, Općinsko vijeće je bez rasprave, na prijedlog 

predsjednika vijeća, jednoglasno donijelo 
 

O d l u k u 
 

Odobrava se prodaja nekretnine u suvlasništvu Općine Baška, označene kao k.č. br. 1010/4 k.o. 

Baška-nova, prema tržišnoj vrijednosti nekretnine utvrđene procjenom ovlaštenog vještaka. 

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

kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem. 
 

Ad 13./  
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Ivan Vasilić izvijestio je da su temeljem Javnog poziva 

u roku zaprimljene kadidature za 3 člana i 2 zamjenika člana Savjeta mladih Općine Baška. 

Budući da se bira 5 članova i 5 zamjenika, nije zaprimljen dovoljan broj kandidatura za izbor 

članova Savjeta mladih, te je predložio da se razmotri mogućnost ponavljanja javnog poziva. 

Općinsko vijeće je bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno donijelo 
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Z a k l j u č a k 
 

Nakon ljetne sezone razmotrit će se mogućnost ponavljanja javnog poziva za isticanje 

kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Baška. 
 

Ad 14./  
 

 Vijećnik Emil Polonijo pohvalio je brzu reakciju na primjedbe s 19. sjednice Općinskog 

vijeća o neprimjerenom izgledu bankomata Zagrebačke banke, koji je u međuvremenu 

uređen. Općinski načelnik je izvijestio da je uređen i bankomat Raiffeisen banke na kojeg je 

također istaknuta primjedba. 

 Na upit vijećnika Emila Polonija zamjenik Općinskog načelnika je izvijestio da je trava 

pored objekta Topalušić pokošena o trošku vlasnika, koji je angažirao TD Baška d.o.o. 

(Emil Polonijo). 

 Vijećnik Emil Polonijo prenio je primjedbu sa skupštine umirovljenika o neurednom i 

zapuštenom stanju autobusne stanice i WC-a koji se tamo nalaze. Pridružila se vijećnica 

Majda Šale te dodala da su na autobusnoj stanici rupe na cesti. Zamjenik načelnika 

Hajrudin Mulaosmanović stavit će pitanje na raspravu za Kolegij načelnika, a načelnik Toni 

Juranić će provjeriti koje su obveze Općine i da li ima sredstava za potrebne radove. 

 Nastavno na primjedbu o stanju autobusne stanice vijećnik Emil Polonijo predložio je da se 

razmotri preseljenje autobusne stanice u centar na raniju lokaciju. Nakon kraće rasprave 

zaključeno je da je u trenutnim okolnostima primjerenije da se ne mijenja lokacija 

autobusne stanice. Načelnik Toni Juranić je napomenuo da je izrađeno idejno rješenje nove 

lokacije autobusne stanice na Gruhu, ali nije riješeno pitanje sredstava. 

 Vijećnik Emil Polonijo postavio je pitanje u svezi sa srušenim zaštitnim stupićima u Ulici 

Kralja Tomislava (kod koludrica). Načelnik Toni Juranić je izvijestio da je to pitanje 

razmotreno na Kolegiju načelnika te je predloženo rješenje na način da se stupići pomaknu 

prema cesti kako bi se spriječilo zaustavljanje vozila koja ometaju protok prometa. 

 Vijećnica Majda Šale istaknula je primjedbu na stanje stepenica koje vode do Svetišta 

Majke Božje Goričke, te na dijelom nepokošen okoliš. Na pitanje da li ga TD Baška 

održava, načelnik Toni Juranić se obvezao da će provjeriti. 

 Većinu vijećnika je zanimalo da li je Općina upoznata s aktvnostima prodaje Hotela Baška 

d.d. te je načelnik Toni Juranić izvijestio da ga je uprava Hotela povezala s novim 

vlasnikom (Valamar Riviera) i upoznala s članicom uprave s kojom su se sastali on i njegov 

zamjenik. Na neformalnom razgovoru upoznali su je s Baškom i planovima, te istaknuli 

dosadašnju dobru suradnju Općine i Hotela. Ona je istaknula da je Valamar Riviera 

kupnjom Hotela Baška postala drugi hotelski lanac po jačini kapaciteta, te da novi vlasnik 

do kraja ovogodišnje sezone neće vršiti promjene u rukovodnoj strukturi Hotela. Vijećnica 

Majda Šale je predložila da se nakon sezone predstavnike novog vlasnika pozove kao goste 

na sjednicu Općinskog vijeća.    

 Vijećnica Mira Dorčić upozorila je na odlagalište materijala na lijevoj obali Vele Rike, kod 

željeznog mosta. Načelnik Toni Juranić je izvijestio da je to privremeno odlagalište 

materijala od gradilišta škole, te će se po završetku radova ostatak materijala ukloniti.  
 

Ad 15./  
 

Načelnik Toni Juranić je izvijestio da je od Općine Malinska primljen model funkcioniranja 

gerontodomaćice putem Crvenog križa. Općina Malinska je donijela kriterije temeljem kojih skrbi 

o 45 osoba uz godišnji trošak od 170.000,00 kuna. Općina će usporediti model s ranije primljenom 

ponudom jedne ustanove, a od liječnice obiteljske medicine dr. Snježane Grgurić su zatraženi 

podaci o broju osoba na području Općine i vrsti posebne njege koja im je potrebna. Po primitku 

podataka će se izvijestiti Općinsko vijeće. Predsjednik vijeća Ivica Juničić je predložio da se 

cjelokupni materijal prethodno proslijedi Odboru za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb. 
 

Vijećnica Majda Šale postavila je pitanje u svezi sa časopisom „Naša Baška“ kod kojeg je došlo 

do zastoja u izdavanju. Zamjenik načelnika Hajrudin Mulaosmanović je kao urednik istaknuo da 
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je nedavno obaviješten da je odabrana ponuda novog izdavača s kojim još nije stigao razgovarati. 

Smatra da je postupak odabira kasno proveden jer je prvi broj ove godine već trebao izaći, a drugi 

biti u pripremi. Načelnik Toni Juranić je napomenuo da je odabir novog izdavača pokrenut zbog 

nezadovoljstva ranijim izdavačem (Adria Marketing), osobito kod lekture tekstova, te se na 

natječaju kao najpovoljniji javio novi izdavač (Tabako). Nakon kraće rasprave zaključeno je da se 

pokrenu aktivnosti oko pripreme izdanja 2 broja časopisa do kraja godine, prvog nakon sezone (u 

rujnu) a drugog oko Božića. 
 

Budući da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo daljnje rasprave, Općinsko vijeće je završilo 

sjednicu u 20:25 sati. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik: 

 

Darko Krpan       Ivica Juničić 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

 članovima Općinskog vijeća, 

 Općinskom načelniku - ovdje, 

 zamjeniku Općinskog načelnika, 

 pročelniku JUO - ovdje, 

 voditelju 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, 

 oglasna ploča, 

 pismohrana - ovdje. 


