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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/15-01/6 

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

Baška, 30. rujna 2015. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 30. rujna 2015. godine s početkom u 19,00 sati, u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 

 

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

Čubranić, Arist Dekanić, Mira Dorčić, Rafaela Frgačić, Nataša Plišić, Nenad 

Polonijo, mr.sc. Majda Šale, Ivan Vasilić 

Odsutni:  nitko 

Ostali nazočni:  Andrej Valčić, potpredsjednik Vijeća MO Baška, Anamarija Čubranić, 

predsjednica Vijeća MO Jurandvor, mr.sc.Toni Juranić, dipl.oec., Općinski 

načelnik, Mladen Hero, pročelnik JUO, Darko Krpan, voditelj Ureda Općinskog 

načelnika, Ivana Lončarić Trinajstić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Kay Derenčinović, voditeljica 

Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo (djelomično - ad. 1. do 4. te ad. 9. 

i ad. 11) 

 

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 11. „Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone 

ugostiteljsko-turističke i rekreacijske namjene - UPU 11A - prijedlog“, a potom da se umjesto izostavljene 

točke u dnevni red uvrsti nova točka 11.  „Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine 

Baška - prijedlog“. 
 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se izostavljanje predložene točke 11. „Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone 

ugostiteljsko-turističke i rekreacijske namjene - UPU 11A - prijedlog“ iz dnevnog reda. 

2. Prihvaća se, umjesto izostavljene točke 11. uvrštenje u dnevni red nove točke 11. „Odluka o izmjeni i 

dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška - prijedlog“ 
 

Nakon toga je jednoglasno utvrđen sljedeći 
  

D n e v n i  r e d 
 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 15. srpnja 

2015. godine, 

2. Izvješće Općinskog načelnika o događanjima između sjednica Općinskog vijeća, 

3. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška - prijedlog, 

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2015. godinu, 

5. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška - prijedlog, 

6. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška - prijedlog, 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima - prijedlog, 

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška - prijedlog, 

9. Odluka o korištenju dijela sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih 

projekata od interesa za razvoj otoka za financiranje projekta rekonstrukcije zgrade osnovne škole s 

dogradnjom školske sportske dvorane - prijedlog, 

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Baška - prijedlog, 

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška - prijedlog, 
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12. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2) - 

prijedlog,  

13. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška i Urbanističkog plana uređenja 

UPU-1 - Baška - razmatranje stručnog mišljenja CPA d.o.o. o prijedlogu, 

14. Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Baška - prijedlog,  

15. Odluka o komunalnom redu - nacrt izmijenjene i dopunjene odluke - za razmatranje, 

16. Vijećnička pitanja i odgovori, 

17. Razno. 

 

Ad 1./ 
 

Istaknute su sljedeće primjedbe na prijedlog Zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća: 

1. Vijećnica Majda Šale upozorila je da se pod točkom 3. alineja 2) ispravi očita tiskarska greška na 

način da se umjesto pogrešnog datuma proslave 4. kolovoza upiše 5. kolovoza 2015. godine. 

2. Vijećnik Nenad Polonijo zahtijeva da se ispravno prenese njegova rasprava, te da se pod točkom 4. 

umjesto pogrešno navedenog „Vijećnik Nenad Polonijo zaprijetio je kaznenim prijavama svim 

vijećnicima koji budu glasovali za donošenje predloženih izmjena, jer iste obuhvaćaju i Ulicu Zdenke 

Čermakove, na dio koje pravo vlasništva polažu i neki stanovnici iste ulice, a za što se vode 

odgovarajući postupci, koji još nisu dovršeni, ali upućuju na pozitivan ishod za spomenute 

stanovnike“ uvrsti ono što je on stvarno rekao, odnosno da se zamijeni novim tekstom „Vijećnik 

Nenad Polonijo konstatirao je da predložene izmjene obuhvaćaju i Ulicu Zdenke Čermakove, na dio 

koje pravo vlasništva polažu i neki stanovnici iste ulice, a za što se vode odgovarajući postupci, te 

ukoliko se usvajanjem predloženih izmjena prekrši zakon odgovorne osobe će dobiti kaznene prijave 

od stanovnika ulice.“  

3. Vijećnik Emil Polonijo predložio je da se pod točkom 11. alineja 8) ispravi očita tiskarska greška na 

način da se briše tekst „Na otvaranje pošte“ te zamijeni novim tekstom „Na otvaranje Hotela 

FORZA“. 
 

Općinsko vijeće nakon toga na prijedlog predsjednika vijeća jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

U Zapisniku s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 15. srpnja 2015. godine vrše se sljedeće 

izmjene:  
 

1. U točki 3. alineja 2) briše se datum „4. kolovoza 2015. godine“ te se zamjenjuje novim datumom „5. 

kolovoza 2015. godine“. 

2. U točki 4. briše se tekst „Vijećnik Nenad Polonijo zaprijetio je kaznenim prijavama svim vijećnicima 

koji budu glasovali za donošenje predloženih izmjena, jer iste obuhvaćaju i Ulicu Zdenke Čermakove, 

na dio koje pravo vlasništva polažu i neki stanovnici iste ulice, a za što se vode odgovarajući 

postupci, koji još nisu dovršeni, ali upućuju na pozitivan ishod za spomenute stanovnike“ te se 

zamjenjuje novim tekstom „Vijećnik Nenad Polonijo konstatirao je da predložene izmjene 

obuhvaćaju i Ulicu Zdenke Čermakove, na dio koje pravo vlasništva polažu i neki stanovnici iste 

ulice, a za što se vode odgovarajući postupci, te ukoliko se usvajanjem predloženih izmjena prekrši 

zakon odgovorne osobe će dobiti kaznene prijave od stanovnika ulice.“ 

3. U točki 11. alineja 8) briše se tekst „Na otvaranje pošte“ te se zamjenjuje novim tekstom „Na 

otvaranje Hotela FORZA“. 
 

S izmjenama iz stavka 1. točke 1. 2. i 3. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 22. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Baška, održane 15. srpnja 2015. godine. 

 

Ad 2./  
 

Općinski Načelnik izvijestio je o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća: 

 U suradnji s udrugom „Moj otok“ Općina Baška pripremit će prezentaciju projekta „Moj otok bez 

azbesta“ (zamjena azbestnih krovova). U proračunu za 2016. godinu namjerava se osigurati iznos od 

50.000,00 kuna za pilot projekt (iznos za 10 krovova, prvenstveno u povijesnoj jezgri Baške), a ovisno 

o iskustvima i raspoloživim sredstvima će se predložiti širenje izvan povijesne jezgre, te na druga 

naselja Općine Baška.    

 Ponovo je aktivirana aplikacija „Gradsko oko“ koja je u pokusnom radu radi evidencije komunalnih 

problema, za potrebe komunalnog odsjeka društva i TD Baška, te za sada nije otvorena za građanstvo.   
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 Održan je sastanak s Geodetskim zavodom Rijeka, na temu obnove zemljišne knjige odnosno nastavka 

izlaganja preostalih katastarskih općina s područja Općine Baška, prvenstveno Jurandvora. Uputit će se 

dopis Općinskom sudu i Državnoj geodetskoj upravi te ukoliko u kratkom roku postupak ne bi bio 

pokrenut predložit će se predizlaganje katastarske izmjere, po novom modelu kojeg bi proveo 

Geodetski zavod. Postupak bi trajao oko 3 mjeseca, te bi ga morali potvrditi sud i katastar, nakon čega 

bi išao u provedbu. Za Jurandvor bi za 1350 čestica trošak tog postupka iznosio oko 140.000,00 kuna, 

kojeg bi u cijelosti snosila Općina Baška ukoliko projekt uspije. Ako projekt ne uspije, 50% troškova bi 

snosio Geodetski zavod jer se radi o novom načinu koji još nije proveden u praksi.  

 Primljena je ponuda INFOPROJEKT-a d.o.o. za preuzimanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, 

nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza, koje sada za Općinu obavlja Porezna uprava uz naknadu od 

5% naplaćenih prihoda, ali uz relativno  slabu naplativost. INFOPROJEKT d.o.o. uz istu cijenu usluga 

(s opcijom ugovaranja dodatnih usluga - povezivanja s bazom podataka Općine, uz jednokratni početni 

trošak u iznosu od 12.250,00 kuna) omogućuje direktan pristup podacima i karticama poreznih 

obveznika, čime bi se trebala, kako se očekuje, postići bolja naplativost. 

 U prvoj polovici listopada objavit će se javni natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja 

uređenja obalnog pojasa naselja Baška, čija izvedba je planirana u više faza. Predloženo je da se u 

prvoj fazi obuhvati lučko područje, te redom: područje od Vele Rive do Male Rive, područje od Male 

Rive do šetališta Emila Geistlicha, zatim javne površine, te park i javno kupalište (plaža). U projekt su 

uključeni Općina, TD Baška i Turistička zajednica Općine Baška, a u projektu sudjeluje i Županijska 

lučka uprava Krk. U realizaciju će se krenuti u prosincu nakon završetka natječajnog postupka. Za 

projekt su u prijedlogu rebalansa proračuna previđena sredstva u iznosu od oko 650.000,00 kuna.  

 Rekonstrukcija zgrade Područne škole Baška s dogradnjom sportske dvorane se do sada realizirala po 

nešto usporenoj dinamici koja će se izmijeniti glede sufinanciranja od strane Primorsko-goranske 

županije. Iduće 2 situacije će platiti neposredno PGŽ a Općina treću (jer se krajem godina zatvara 

riznica pa je teško povući sredstva), a iduće godine će se prebijati ta razlika. Za iduću godinu izvođač 

predlaže da se ne prekidaju radovi tijekom sezone jer će se obavljati unutarnji radovi i opremanje. 

Ukupna investicija bi u idućoj godini iznosila oko 10 milijuna kuna i škola bi s kompletnom opremom 

bila dovršena u slijedećoj godini, ali o navedenom će biti još govora, slijedi sastanak i ovo nisu konačni 

podaci. Načelnik se ne slaže s prijedlogom da se radovi ne prekidaju u ljetnim mjesecima, te su na 

izričiti upit vijećnici podržali takvo mišljenje.  

 Za projekt izgradnje sunčane elektrane Barbičin sklopljen je ugovor sa zajednicom ponuditelja za 

izradu projektne dokumantacije. Općini je preporučen pravni stručnjak koji bi trebao brže riješiti 

imovinsko pravna pitanja kako nas ne bi zatekle zakonske izmjene koje stupaju na snagu početkom 

2016. godine.  

 Na natječaj Ministarstva kulture prijavljeni su projekti Zavičajnog muzeja (građevinsko obrtnički 

radovi), Arheološko nalazište Pod Mire (sanacija, restauracija i prezentacija podnog mozaika) i  

Svetište Sv. Lucije u Jurandvoru (sanacija temeljnog tla). Na natječaj Ministarstva turizma prijavljen je 

projekt uređenja biciklističkih staza (izvorno projekt Turističke zajednice ali ona ne može participirati u 

natječaju nego samo jedinica lokalne samouprave). Ostali projekti procijenjeni su kao neprikladni za 

natječaje pa nisu prijavljeni.  

 U pripremi je sastanak s ministrom kulture vezano za određivanja konačne lokacije glagoljaškog centra 

u Jurandvoru. 

 Na preporuku Županijskog centra za poljoprivredu i ruralni razvoj zbog neaktivnosti je opozvan 

predstavnik Općine Baška u Upravnom odboru Centra Dragutin Čižmešija. Za novog predstavnika je 

imenovan Goran Marević iz Krka, koji u Upravnom odboru Centra već predstavlja Općinu Dobrinj i 

pokazao se ažurnim i učinkovitim u zastupanju interesa te općine.  
 

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

Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 

 

Ad 3./  
 

Nakon kraćeg obrazloženja predsjednika vijeća, Općinsko vijeće bez rasprave, na prijedlog Općinskog 

načelnika, jednoglasno donosi 

O d l u k u 

o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška 
 

kojom su razriješeni dužnosti članovi Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška Sanjin Grgurić i Zdenko 

Košaroš, te su imenovani članovi Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška Ivan Čubranić i Željko Šporer. 
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Ad 4./  
 

Nakon obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, odnosno dodatnih 

pojašnjenja materijala dostavljenih za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, na poziv predsjednika 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Baška za 2015. godinu. 

 

Ad 5./  
 

Predsjednik vijeća obrazložio je prijedlog izmjene i dopune Statuta Općine Baška, kojom se u svrhu 

učinkovitijeg rada stalnih radnih tijela Općinskog vijeća ukidaju Odbor za prostorno uređenje i komunalni 

sustav i Odbor za razvoj Općine, te se osniva novi Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj 

Općine. Nakon toga, na poziv predsjednika, a na prijedlog Odbora za statutarno-pravna pitanja sa sjednice 

održane 23. rujna 2015. godine, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška 

 

Ad 6./  
 

Predsjednik vijeća obrazložio je prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 

Baška, kojima se Poslovnik usklađuje s izmjenom i dopunom Statuta iz prethodne točke dnevnog reda, te se 

mijenja i dopunjuje slijedom preporuke GONG-a u svrhu učinkovitijeg rada Općinskog vijeća i povećanja 

transparentnosti. Nakon toga, na poziv predsjednika, a na prijedlog Odbora za statutarno-pravna pitanja sa 

sjednice održane 23. rujna 2015. godine, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška 

 

Ad 7./  
 

Uvodno obrazloženje dao je voditelj Ureda Općinskog načelnika, te Općinsko vijeće nakon kraće rasprave, 

na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 

 

Ad 8./  
 

Uvodno obrazloženje dao je voditelj Ureda Općinskog načelnika, koji je istaknuo da izmjene i dopune  

predlaže Općinski načelnik, temeljem Upute za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/15-01/167, 

URBROJ: 515-02-02/1-15-1 od 10. lipnja 2015. godine, kojom je određen rok do 30. rujna 2015. godine u 

kojem jedinice lokalne samouprave moraju uskladiti svoje akte s navedenom Uputom. Nakon toga Općinsko 

vijeće nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad  

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška 

 

Ad 9./  
 

Uvodno obrazloženje dala je voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, koja je istaknula da 

se Odlukom određuje korištenje dijela sredstava od poreza na dohodak za financiranje projekta 

rekonstrukcije zgrade osnovne škole s dogradnjom školske sportske dvorane. Nakon toga, na poziv 

predsjednika Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o korištenju dijela sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje  

kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka za financiranje projekta  

rekonstrukcije zgrade osnovne škole s dogradnjom školske sportske dvorane 
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Ad 10./  
 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik vijeća je uvodno napomenuo da je, nakon objave poziva i 

materijala za 23. sjednicu vijeća na web stranicama Općina Baška, e-mailom zaprimljena primjedba Darka 

Grošića, dostavljena na e-mail adrese Općine i predsjednika vijeća. Podnositelj primjedbe smatra da je 

prijedlog odluke nezakonit, bez obzira na mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koje je 

po njemu očito pogrešno protumačeno, jer kako ističe, izmjenama PP ne može se „suspendirati“ važeće 

odluke o donošenju UPU 1 i 2 i spriječiti izdavanje dozvola za građenje temeljem istih. 
 

Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obrazložila je da 

je inicijativa za predložene izmjene i dopune došla od samih vijećnika, te je prethodno dostavljen upit 

Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje je dalo mišljenje da su predložene izmjene i dopune u 

skladu sa Zakonom o prostornom uređenju. Nakon obrazloženja i dodatnih pojašnjenja materijala 

dostavljenih za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, na poziv predsjednika Općinsko vijeće 

jednoglasno donosi 

O d l u k u 

o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Općine Baška 
 

Radi omogućenja što skorije primjene Odluke, određuje se njeno stupanje na snagu danom objave. 

 

Ad 11./  
 

U smislu navoda iz izvješća Općinskog načelnika (točka 2.4. ovoga Zapisnika), a nakon obrazloženja 

voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo da iz sadašnjeg akta valja brisati odredbu kojom 

su poslovi oko utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza povjereni Poreznoj 

upravi, Općinsko vijeće nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška 
 

Ad 12./  
 

Predsjednik vijeća uvodno je napomenuo da su, nakon objave poziva i materijala za 23. sjednicu vijeća na 

web stranicama Općine Baška, e-mailom zaprimljene primjedbe Željka Šaša i Darka Grošića, dostavljene na 

e-mail adresu Općine i na e-mail adrese vijećnika. Podnositelji primjedbi smatraju da prijedlog odluke pod 

ovom točkom dnevnog reda nije u skladu sa zakonom, te dodatno da predložene izmjene i dopune pogoduju 

pojedincu koji je nelegalno izgradio građevine, što dokazuju rješenjem građevinske inspekcije. 
 

Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obrazložila je da 

su dozvole za gradnju navodno spornih građevina pravomoćne i izdao ih je nadležni ured prema tada 

važećem planu Općine Baška iz 2008. godine. Prema tom planu zemljište je bilo u građevinskom području 

kao što je i po sadašnjem planu. Međutim prema UPU 2, koji je donesen temeljem PPUO, previdom je u 

dijelu područja u obuhvatu plana utvrđena namjena koja nije sukladna PPUO (dio mješovita, dio zelena). 

Predloženom odlukom samo se želi ispraviti te neusklađenosti i ni na koji način se ne utječe na ishod 

daljnjeg postupanja građevinske inspekcije, čijim rješenjem su utvrđena odstupanja kod građenja objekta, u 

odnosu na ranije izdanu pravomoćnu građevinsku za gradnju istog objekta temeljem PPUO. Nakon 

obrazloženja i dodatnih pojašnjenja materijala dostavljenih za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, 

na poziv predsjednika Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  

UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2) 
 

Ad 13./  
 

Nakon obrazloženja voditeljice Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, odnosno dodatnih pojašnjenja materijala dostavljenih za ovu točku dnevnog reda uz poziv za 

sjednicu, na poziv predsjednika Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška i Urbanističkog plana 

uređenja UPU-1 - Baška. 
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Ad 14./  
 

Uvodno obrazloženje dala je voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, te je Općinsko vijeće nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno 

donijelo 

O d l u k u 
 

1. Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Baška, kako slijedi: 

 nekretnine označene kao k.č. br. 2218/1 k.o. Baška - Nova (površina 43 m²), 

 dijela od 1/6 nekretnine označene kao k.č. br. 2221 k.o. Baška - Nova (površina 46,50 m²). 

Ovlašćuje se Općinski načelnik, nakon procjene vrijednosti nekretnina od strane ovlaštenog sudskog 

vještaka, provesti natječaj za prodaju nekretnina, te zaključiti ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim 

ponuditeljem. 
 

2. Za potrebe uređenja - rekonstrukcije Ulice Šantis u Baški, odobrava se izvršiti zamjenu nekretnina, i to 

dijela buduće k.č. br. 2481/1 k.o. Baška - Nova površine 29,50 m2 (koja će nastati parcelacijskim 

elaboratom od z.č. 2481) i buduće k.č. br. 2412/1 k.o. Baška - Nova površine 43 m2 (koja će nastati 

parcelacijskim elaboratom od z.č. 2412), obje vlasništvo Općine Baška, za dio od 64/327 cijele 

nekretnine k.č. br. 2479 k.o. Baška - Nova površine 64 m2 i dio od 24/249 cijele nekretnine k.č. br. 2480 

k.o. Baška - Nova površine 24 m2, obje vlasništvo Josipa Hrgovčića iz Baške, Zagrebačka 30, uz obvezu 

Općine Baška da vlasniku k.č. br. 2479 i 2480 nadoknadi razliku površine u iznosu od 600,00 kn/m2. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik, nakon procjene vrijednosti nekretnina od strane ovlaštenog sudskog 

vještaka, u skladu sa Zakonom o izvlaštenju zaključiti sporazum o izvlaštenju s vlasnikom k.č. br. 2479 i 

2480, obje k.o. Baška - Nova. 
 

3. Za potrebe uređenja - rekonstrukcije Ulice Šantis i državne ceste D102 u Baški, odobrava se izvršiti 

zamjenu nekretnina, i to buduću k.č. br. 2419/3 k.o. Baška - Nova površine 305 m2 (koja će nastati 

parcelacijskim elaboratom od z.č. 2419/1, u vlasništvu Općine Baška), za buduću k.č. br. 2421/2 k.o. 

Baška - Nova površine 52 m2 (koja će nastati parcelacijskim elaboratom od z.č. 2421, u vlasništvu Vanje 

Tudor iz Rijeke, Ljudevita Matešića 17), uz obvezu vlasnice k.č. br. 2421 da Općini Baška nadoknadi 

razliku površine u iznosu prometne vrijednosti.  

Ovlašćuje se Općinski načelnik, nakon procjene vrijednosti nekretnina od strane ovlaštenog sudskog 

vještaka, u skladu sa Zakonom o izvlaštenju zaključiti sporazum o izvlaštenju s vlasnicom k.č. br. 2421 

k.o. Baška - Nova. 

4. Odobrava se u skladu sa zakonom izvršiti zamjenu nekretnina, k.č. br. 546 k.o. Baška - Nova, površine 

155 m2 i 534/1 k.o. Baška - Nova, površine 254 m2, obje u vlasništvu Općine Baška, te 1/2  dijela cijele 

k.č. br. 540 k.o. Baška - Nova površine 264,50 m2, u suvlasništvu Općine Baška, za k.č. br. 3742/1 k.o. 

Baška - Nova površine 414 m2, vlasništvo Tončija Hrabrića iz Baške, Kricin 3, uz prethodnu procjenu 

tržišne vrijednosti obje nekretnine i postizanje uvjeta (nadoplata ili sl.) da vrijednost nekretnina koje se 

mijenjaju bude identična. 

 

Ad 15./  
 

U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili Nacrt 

izmijenjene i dopunjene Odluke o komunalnom redu, u kojeg su uneseni prijedlozi vijećnika istaknuti na 

ranijim sjednicama Općinskog vijeća. Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da 15. listopada 2015. godine 

dostave pisane primjedbe, odnosno prijedloge izmjena i dopuna, kako bi se za sljedeću sjednicu Općinskog 

vijeća mogao pripremiti prijedlog nove Odluke o komunalnom redu. 

 

Ad 16./  
 

U odgovorima na upite vijećnika navedeno je: 

 O novom sustavu odvoza smeća koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2016. godine bilo je govora na 

Skupštini komunalnog društva PONIKVE, čiji direktor je istaknuo da je to jedini način da se poveća 

postotak izdvojenosti otpada, odnosno da se dođe do optimalnog razdvajanja otpada, jer se došlo do 

maksimuma koji se u dosadašnjem modelu više ne može podizati. Najavio je da će u ljetnim 

mjesecima intenzitet pražnjenja kanti biti učestaliji nego zimi zbog temperatura i broja ljudi, a 

prilagodit će se i vrijeme odvoza. Glede navodnih loših iskustava Krka i Punta gdje je novi model u 

primjeni, od strane gradonačelnika Krka koji je član Skupštine nisu istaknute primjedbe. (N. Polonijo) 

 Put do parka Sv. Mihovil je zagrađen od strane nasljednika vlasnika parcele na koju je u novoj izmjeri 

Općina uložila prigovor koji nije usvojen, te vlasnici na to imaju pravo. Općina će kontaktirati 

vlasnike i ponuditi otkup parcele, a u međuvremenu će se, prije nego što se ukloni ograda i dvije 
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klupe, u suradnji s Društvom Sinjali iznaći novu lokaciju za glagoljsko slovo ispred kojeg je zabijen 

stup. Izmjestit će se ulaz u zelenu zonu parka i pribaviti podaci o vlasnicima drugih susjednih parcela 

(do prvih kuća) radi eventualnog otkupa da se zaokruži cjelina. (I. Juničić) 

 U razgovoru s Hotelima Baška, u koje nisu bili uključeni predstavnici KONZUM-a, razmatrana je 

mogućnost izmještanja trgovine KONZUM-a u Jurandvor. U dosadašnjim kontaktima s trgovačkim 

lancima nitko nije iskazao interes za trajnije otvaranje trgovine u Jurandvoru. Trgovina Krk Malinska 

bi eventualno, kao privremeno prijelazno rješenje, razmotrila tu mogućnost. (N. Polonijo) 

 Zbog postupka legalizacije zgrade Narodnog doma u Jurandvoru, u istom još nije moguće osigurati 

prostor za rad Centra za satelitsku navigaciju, a o čemu je Pomorski fakultet u Rijeci, čiji je Centar 

ustrojstvena jedinica, upoznat. Od istoga se nije odustalo, dapače, samo je pitanje vremena kada će 

Centar započeti s radom u Narodnom domu u Jurandvoru. (N. Polonijo) 

 Obzirom da je i sam čuo primjedbe o zloupotrebi suglasnosti za druženje djece u prostorijama 

Narodnog doma u Jurandvoru - navodno alkoholiziranje, uništen inventar, zabave do kasnih sati, 

načelnik se osobnim uvidom uvjerio da ima pretjerivanja u takvim glasinama, ali će se ipak razvidjeti 

mogućnost uskraćivanja daljnje suglasnosti. (N. Polonijo) 

 Drvena konstrukcija kod glagoljskog slova A postavljena je na površini kojom upravljaju Hrvatske 

šume. Ne raspolaže se preciznijim saznanjima, osim da je Šumarija dala suglasnost i da je u postupku 

ishođenje suglasnosti za projekt spuštanja po žici („EKO ZIP LINE CANOPY TOURS“). Izneređeni 

okoliš je, mada nije općinsko vlasništvo, na prijedlog komunalnog redara očistila i uredila Općina 

Baška. (A. Čubranić, E. Polonijo)  

 U Prostornom planu uređenja Općine Baška, neovisno o tome što se u naravi sastoji od dva, 

međusobno neprimjereno povezana dijela, što mnoge zbunjuje, Zagrebačka ulica je jedinstvena 

prometnica, koja se mora i u cijelosti izgraditi (spojiti) u skladu s odredbama istoga plana, pa ne 

postoje pretpostavke da bi se od iste napravile dvije ulice različitih imena. (A. Čubranić) 

 Obavljen je razgovor s predstavnicima vlasnika i novom upravom Hotela Baška na kojem je glavna 

tema bio prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke i 

rekreacijske namjene (UPU 11A). Predstavnici Hotela nisu zadovoljni da u UPU 11A ostane područje 

rekreacije, žele da i dalje ostane kamp. Predlažu da se napravi master studija razvoja turizma Baške u 

kojoj bi financijski i oni sudjelovali, koja bi pokazala što je najbolje za taj dio. Predlažu aquapark na 

području gdje je sada NK VIHOR (teniski tereni), iako prethodna uprava Hotela nije imala primjedbe 

na prijedlog da to bude u donjem dijelu kampa i u korist plaže, što su predlagala i dva prethodna 

Općinska vijeća. S obzirom na iskazane stavove Hotela Baška, zbog izvjesnih nesuglasica u 

stavovima, a do postizanja zajedničkog dogovora, odlučeno je privremeno obustaviti aktivnosti u 

postupku donošenja spomenutog akta. (A. Čubranić)  

 U svezi s prijedlogom za izmještanje dijela kampa, te proširenje i nasipavanje plaže, napomenuto je 

da takva ideja postoji više godina, te da je prijašnja uprava Hotela Baška bila upoznata s njom, ali u 

međuvremenusu se promijenili i vlasnik Hotela i uprava. Prijedlog da Hoteli Baška d.d. budu 

investitor, na ispred navedenom razgovoru, nije se razmatrao. (R. Frgačić) 

 Prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji, na području Kricina je moguće izgraditi još 10-tak 

objekata, dimenzija približnih postojećim objektima na Kricinu. (A. Čubranić) 

 Na upit kada će stanovnici zone iznad Zaobilaznice (Mrtvački most) dobiti vodu dostavit će se pisani 

odgovor.  (E. Polonijo) 

 Prijedlog odluke načelnika o kriterijima za kupnju stanova u sustavu društveno poticane stanogradnje 

(POS) će se dostaviti vijećnicima na mišljenje. Radi ostvarenja namjenskih sredstava, načelnik je 

izdao nalog da se vlasnicima stambenih kuća u čije okućnice je u novoj izmjeri upisano suvlasništvo 

Općine Baška pošalje ponuda za otkup. (E. Polonijo) 

 Prošireni sastanak s prezentacijom projekta izgradnje vjetroelektrane (vjetrenjača) nije organiziran, 

zbog upitne podrške projektu od strane vijećnika, ali, ponovno će se razmotriti mogućnost 

organiziranja. (E. Polonijo) 

 U predmetu suženja puta prema Sv. Luciji u području Pod Mire u Jurandvoru danas je primljen 

vještački nalaz koji će se proučiti, od odvjetnika se očekuje prijedlog aktivnosti. (E. Polonijo)  

 O izgradnji mostova u Dragi Bašćanskoj nema novosti, pokušaj dobivanja informacije od Hrvatskih 

cesta nije uspio jer je osoba koja je za isto bila zadužena dala otkaz. (I. Vasilić)  

 Ispitat će se i poduzeti potrebne mjere radi sanacije ograde kod doma u Jurandvoru na koju je palo 

stablo. (I. Vasilić)  

 Nacrti ugovora s pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje dostavljeni su na 

pregled/mišljenje odvjetnicima. Požurit će se dobivanje mišljenja. (I. Vasilić) 

 Realizacija komunalnih planova će se do kraja godine ostvariti u najvećem mogućem obimu, o 

konkretnim pokazateljima će se govoriti prilikom izrade rebalansa. Najveće investicije su 2 puta u 

Jurandvoru (Labic i Pod Mire) kod kojih se za Labic uskoro očekuje pravomoćnost rješenja o 
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izvlaštenju, nakon čega će se se ići u natječaj za izgradnju, a za Pod Mire se očekuje očitovanje 

jednog vlasnika na ponudu za zamjenu zemljišta a rješenje imovinskopravnih odnosa s još 2 vlasnika 

otežava njihova nedostupnost. (I. Vasilić)   

 Temeljem izvješća komunalnog redara, uklonjeno je više bespravnih objekata, te se stalno radi na 

tome. Tijekom ljeta napravljen je popis bespravnih objekata, nadležnom ministarstvu su dostavljeni 

svi podaci i zatražena je hitna intervencija. Nije primljen odgovor ministarstva na tumačenje o 

nadležnosti komunalnog redarstva za uklanjanje objekata. Evidentirano je 20-tak objekata koji bi se 

mogli legalizirati, ali se ne raspolaže saznanjima da li je pokrenut postupak. (N. Polonijo) 

 Općina u okviru svojih mogućnosti i ovlaštenja čini sve radi suzbijanja nelegalne prodaje. Održani su 

sastanci s predstavnicima Carine i policije, ponuđeno je i plaćanje dijela troškova za smještaj 

djelatnika Carine tijekom sezone, komunalni redar je evidentirao prekršitelje i svi podaci su 

dostavljeni nadležnim službama ali je učinak bio slab. (N. Polonijo) 

 Razmotrit će se mogućnost zapošljavanja dodatnog komunalnog redara i angažiranje zaštitarske 

službe tijekom turističke sezone 2016. godine. (E. Polonijo) 

 Ispitat će se pritužbe građana u svezi s napuštenom kućom bez struje i vode u Ulici Vladimira Nazora 

5, gdje navodno netko živi u neadekvatnim uvjetima i širi se smrad. Ispitat će se i navodi da u Baški i 

dolini ima još desetak ljudi koji žive neuredno ili nisu prijavljeni, ali iz dosadašnjih iskustava je 

upitno da li Općina može biti učinkovita, jer ih samo vlasnici zemljišta ili prostora mogu izbaciti. (N. 

Plišić)  

 Nadzor kojeg je Carina obavila na privatnim parkiralištima nije bio po posebnom nalogu Općine, 

nego je slijedio iz zaključka sa sastanka održanog u kolovozu s predstavnicima Carine, kada je uz 

ostalo dogovoreno provođenje nadzora nad obavljanjem djelatnosti na površinama koje za isto nisu 

predviđene prostorno-planskom dokumentacijom, a nemaju ni suglasnost Općine, što uključuje i 

parkirališta na vlastitom ili zakupljenom zemljištu. (I. Juničić)  

 

Ad 17./  
 

Općinski načelnik pozvao je vijećnike da se pridruže delegaciji Općine Baška koja će otputovati na proslavu 

Dana Općine Nuštar 5. i 6. listopada 2015. godine, uz zamolbu da zbog pravovremenog planiranja itinerera i 

organizacije prijevoza potvrde svoj odlazak u Nuštar do četvrtka, 1. listopada 2015. godine u 12:00 sati. 
 

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

22:15 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik: 

 

Darko Krpan, v.r.       Ivica Juničić, v.r. 

 

 

 

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. 


