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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/15-01/7 

URBROJ: 2142-03-03/2-15-3 

Baška, 5. studenoga 2015. godine 

Z A P I S N I K 

s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 5. studenoga 2015. godine s početkom u 18,00 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:  Anamarija Čubranić, predsjednica Vijeća MO Jurandvor, mr.sc.Toni Juranić, 

dipl.oec., Općinski načelnik, Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik Općinskog 

načelnika, 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, Doris Sošić, RRA „Porin“ 

(djelomično - samo ad. 15) 
 

Aktualni sat:  
 

 Vijećnik Nenad Polonijo postavlja pitanje Općinskom načelniku u svezi s odlukom o povećanju 

komunalne naknade za 30% radi zatvaranja financijske konstrukcije izgradnje škole, koja je donesena 

zbog očekivanog smanjenja poreznih prihoda u 2015. godini, s time da je odluka izglasana na rok od 

dvije godine. Budući da je izgledno da do 2017. godine država neće uvesti najavljeni porez na 

nekretnine, zanima ga da li će Općina po isteku tog roka ukinuti povećanje komunalne naknade. 

U odgovoru na pitanje Općinski načelnik istaknuo je da se komunalna naknada može vratiti na stari 

iznos ovisno o inicijativi vijećnika, ali je njegova preporuka da se iznos ne mijenja.  
 

 Vijećnik Nenad Polonijo nadalje pita Općinskog načelnika da li se razmišlja o proširenju pseće plaže, 

budući da dosta gostiju dolazi u Bašku s psima. 

Općinski načelnik odgovara da je u nacrt proračuna za 2016. godinu uvršteno idejno rješenje uređenja 

Vele plaže, u sklopu kojeg će se uvrstiti i plaža za pse.  
 

 Vijećnik Emil Polonijo zatražio je pisano izvješće o prihodima koje Općina po svim osnovama ubire od 

plaža, i to od Vele Luke do Zaroka, za razudoblje 2014/15. godine.   
 

 Vijećnik Emil Polonijo nadalje postavlja pitanje o nekadašnjem putu za Svetu Luciju koji je sužen.   

Općinski načelnik je u odgovoru istaknuo da je primljen vještački nalaz iz kojeg se zaključuje da je zid 

doista izgrađen po sredini nekadašnjeg puta, nalaz je proslijeđen odvjetnicima radi stručnog mišljenja, 

ali se oni još nisu očitovali s prijedlogom mogućeg rješenja.  

Vijećnik Emil Polonijo zamolio je da ga se pismeno obavijesti o mišljenju odvjetnika ukoliko ono bude 

zaprimljeno prije slijedeće sjednice Općinskog vijeća. 
 

 Vijećnika Ivana Vasilića zanima da li je u planove komunalnog društva PONIKVE uvršteno rješavanje 

problema slijevanja oborinskih voda u kanalizaciju.   

Općinski načelnik odgovorio je potvrdno temeljem razgovora obavljenih s predstavnicima PONIKVE, 

s napomenom da nije određena dinamika, te da troškovi rješavanja ne bi trebali ići na teret proračuna 

Općine Baška nego na trošak amortizacijskih sredstava, jer se radi o postojećoj komunalnoj 

infrastrukturi. Ivan Vasilić predložio je da se o tome zatraži pisano očitovanje PONIKVE. 
 

 Vijećnika Ivana Vasilića nadalje zanima u kojoj fazi su aktivnosti rješavanja Puta Zablaće.  

Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša odgovorila 

je da je u ovoj godini izrađena geodetska podloga, te je raspisan natječaj za izradu idejnog projekta, rok 

za dostavu ponuda je u tijeku i do kraja godine se očekuje ugovaranje izrade, tako da će se u siječnju 

pokrenuti postupak ishođenja lokacijske dozvole. Daljnja dinamika će ovisiti o otkupu zemljišta koji 

nije planiran u sljedećoj godini. 
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 Vijećnica Majda Šale čula je na radiju izjavu ravnatelja Lučke uprave g. Petrinića da postoje dva 

potencijalna investitora za izgradnju lukobrana i novih vezova u Baški, te je zanima da li Općina ima 

saznanja o tome.    

Općinski načelnik odgovorio je da o tome nema nikakvih saznanja. 
 

 Vijećnicu Majdu Šale nadalje zanima u kojoj je fazi rješavanje predmeta „Konopara“ (Užarija) budući 

da vijeće nema novih informacija.    

Općinski načelnik odgovorio je da je Užarija u stečaju, još u prethodnom sazivu Općinskog vijeća je 

bila tema prodaja dijela užarije, ali zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i rizika da se otkupljeno 

izgubi od toga se odustalo. Preporuka odvjetnika je da se ne ulazi u nikakve kupoprodajne odnose. 

Vijećnici Majdi Šale će se dostaviti zapisnici sjednica prošlog saziva Općinskog vijeća na kojima se o 

tome govorilo.  
 

 Vijećnika Aleksandra Čubranića u svezi sa sastankom načelnika s predstavnicima Hotela Baška d.d. 

zanima da li se razgovaralo o plaži i o premještaju „Konzuma“ na neku drugu lokaciju.     

Općinski načelnik odgovorio je da se razgovaralo o mogućnosti izmještanja, ali „Konzum“ se ne želi 

maknuti jer je lokacija atraktivna, a ima ugovor o zakupu važeći zaključno s 2018. godinom. Pokušalo 

se ponuditi bivši diskont u Jurandvoru i poslovnu zonu, ali sadašnji predsjednik uprave g. Nikolaš 

smatra da ponuđena lokacija nije atraktivna i ne odgovara „Konzumu“. Međutim, očitovali su se da 

nakon isteka ugovora Hoteli neće nastaviti suradnju s „Konzumom“. O plaži se razgovaralo, pri čemu 

su Hoteli uvaženi kao najjači privredni subjekt Općine. Hoteli su izrazili želju za dobivanjem dijela 

plaže, ali iz razgovora s Hotelima i županijskim Uredom za pomorstvo, te dijelom korisnika 

koncesijskih odobrenja, slijedi mogućnost da krenu zajedno u natječaj. Postoji intencija da se dio Vele 

plaže od početka kampa do Zaroka ponudi u koncesiju, a dio od „Galeba“ do ispod spomenika bi ostao 

po starom sistemu, odnosno pod koncesijskim odobrenjima, jer tamo nije utvrđena granica pomorskog 

dobra. Da bi se ušlo u sistem koncesioniranja Općina treba napraviti idejno rješenje plaže a županija će 

izraditi plan isplativosti gospodarenja odnosno korištenja plaže da bi se mogla odrediti početna cijena 

za natječaj za koncesiju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

 Vijećnicu Natašu Plišić zanima stanje sudskog postupka u kojem je Općina podnijela tužbu radi 

utvrđivanja vlasništva zemljišta na Paladi, a za čije potrebe je na molbu Općine predložila svjedoke, 

budući da svjedoci nisu još dobili pozive niti bilo kakvu obavijest.      

Voditelj Ureda Općinskog načelnika odgovorio je da je prijedlog svjedoka proslijeđen odvjetnicima 

koji su ih predložili sudu u tužbi, ali još nije održano ročište. Na prijedlog vijećnice Nataše Plišić 

svjedoke će se izvijestiti o stanju postupka. 
 

 Vijećnicu Natašu Plišić nadalje zanima u kojoj fazi je izrada nove Odluke o komunalnom redu, za koju 

su vijećnici dali više prijedloga. Planirana je primjena od 1. siječnja 2016. godine, a vijećnici još nisu 

dobili prijedlog odluke.  

Općinski načelnik izvijestio je da su primljena tri prijedloga koji su dijelom već razmotreni, ali kako se 

radi o opsežnoj odluci prijedlog još nije pripremljen, ali će ga vijećnici dobiti pravovremeno. 
 

 Predsjednik Vijeća Ivica Juničić nadovezao se na pitanje vijećnice Nataše Plišić, vezano za Odluku o 

komunalnom redu i Projekt urbane opreme. Primijetio je da je u natječaju za izradu idejnog 

arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška istaknuto da natjecatelji  nemaju obvezu 

pridržavati se postojećeg projekta urbane opreme. To se konfrontira s odlukom o usklađenju s 

Projektom urbane opreme do 31. prosinca 2015. godine, na kojem se inzistira, a iz natječaja je izbačena 

urbana oprema.  

Općinski načelnik naglasio je da Urbana oprema nije izbačena iz natječaja, nego je svakom natjecatelju 

ostavljena mogućnost da u projekt uklopi postojeće ili predloži bolje rješenje. Voditeljica Odsjeka za 

komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša napomenula je da postoji 

nezadovoljstvo Projektom urbane opreme i od samih vijećnika, pa možda dobijemo i bolje rješenje.  

Predsjednik vijeća dodatno je napomenuo da je Projekt urbane opreme plaćen i određen je rok za 

usklađenje, uložen je višegodišnji trud a sada se praktično od njega odustaje. 

Zamjenik Općinskog načelnika naglasio je da je uređenje obalnog pojasa dugoročni  projekt, te će se do 

njegove pune primjene ulaganja u usklađenje s Projektom urbane opreme amortizirati.  

Vijećnica Majda Šale smatra da se dogodila velika greška jer je u Odluci o komunalnom  redu ugrađen 

Projekt urbane opreme, na kojem već dugo inzistiramo i nismo prihvatili zahtjeve ugostitelja za odgodu 

njegove primjene. U natječaju je trebalo zahtijevati da se koristi ono što je na snazi, a to je Projekt 

urbane opreme. 

Općinski načelnik ne vidi grešku, shvaća zabrinutost ali ističe da su Odluka o komunalnom redu i 

Projekt urbane opreme kompleksne odluke, te su živući dokumeti koji će se neminovno mijenjati. 
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Općina je kod ovako velikog natječaja morala ostaviti slobodne ruke projektantima za eventualna nova 

rješenja. Preporučeno je pridržavanje Projekta urbane opreme ali nije postavljeno kao uvjet . 
 

 Predsjednik Vijeća Ivica Juničić istaknuo je da zadnjih godinu dana Nogometni klub „Vihor“ postiže 

dobre rezultate, bez poraza je ušao u viši rang natjecanja u kojem je trenuto prvi također bez izgubljene 

utakmice, te cijela županija i šire spominje ime Baška. Budući da Općinski načelnik i njegov zamjenik 

ne posjećuju utakmice na kojima se Baška promovira, zanima ga razlog tome.  

Općinski načelnik odgovorio je da je gledao rezultate kluba i da je zadovoljan, ali bi mu bilo draže da 

klub ima više igrača koji su iz Baške. Obećao je da će doći na utakmice i navijati. 
 

Nakon aktualnog sata predsjednik Općinskog vijeća Ivica Juničić utvrdio je postojanje kvoruma te predložio 

dnevni red kao u pozivu za sjednicu.  

Vijećnik Emil Polonijo predlaže da se iz dnevnog reda izostave točke 3., 4. i 5. jer nije suglasan s 

prijedlozima za svoje imenovanje u radna tijela Općinskog vijeća.  

Predsjednik vijeća upozorava vijećnika Emila Polonija na odredbu članka 71. Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća, koja određuje da dnevni red sjednice predlaže predsjednik vijeća, a na predloženi dnevni red član 

vijeća ima pravo podnijeti pisani prigovor najkasnije jedan dan prije zakazane sjednice vijeća. 

Nakon toga predsjednik vijeća predložio je, te je s 10 (deset) glasova ZA i 1 (jednim) glasom PROTIV 

utvrđen sljedeći  
D n e v n i  r e d 

 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 30. rujna 

2015. godine, 

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

3. Odluka o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje - prijedlog, 

4. Odluka o imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine - 

prijedlog, 

5. Odluka o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja - prijedlog, 

6. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2015. godinu - prijedlog, 

7. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Baška u 2015. godini - prijedlog, 

8. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška 

u 2015. godini - prijedlog, 

9. Odluka o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području 

Općine Baška u 2015. godini - prijedlog, 

10. Odluka o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na 

području Općine Baška u 2015. godini - prijedlog, 

11. Odluka o izmjeni i dopuni Godišnjeg program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 

2015. godini - prijedlog, 

12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2015. godini - 

prijedlog, 

13. Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu - prijedlog, 

14. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti - prijedlog, 

15. Odluka o usvajanju i donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Baška  - prijedlog, 

16. Odluka o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Baška - 

prijedlog, 

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

Općine Baška - prijedlog, 

18. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška (revidirana) - prijedlog, 

19. Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Baška - prijedlog, 

20. Razno. 

 

Ad 1./ 
 

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

1. Vijećnik Nenad Polonijo zahtijeva da se u cijelosti prenese rasprava pod točkom 16. alineja 1. o 

problemu na kojeg je ukazao, a odnosi se na  očekivane probleme u primjeni novog sustava odvoza 

smeća koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2016. godine. Nakon poziva predsjednika vijeća da 

iznese konkretan prijedlog izmjena zapisnika, vijećnik Nenad Polonijo obavezuje se isti dostaviti u 

pisanom obliku.  
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2. Vijećnik Emil Polonijo predlaže da se na 8. stranici zapisnika pod točkom 16. alineja 21. (treća 

alineja na stranici 8. zapisnika) iza riječi „komunalnog“ dodaju riječi „i prometnog“. 
 

Općinsko vijeće nakon toga na prijedlog predsjednika vijeća jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

U Zapisniku s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 30. rujna 2015. godine, u točki 16. 

alineja 21. iza riječi „komunalnog“ dodaju se riječi „i prometnog“, tako da tekst alineje glasi: „Razmotrit će 

se mogućnost zapošljavanja dodatnog komunalnog i prometnog redara i angažiranje zaštitarske službe 

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

S izmjenama iz stavka 1. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Baška, održane 30. rujna 2015. godine. 

 

Ad 2./  
 

Općinski načelnik izvijestio je o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća: 
 

 U Galeriji „Zvonimir“ održana je prezentacija projekta „Moj otok bez azbesta“ na kojem je odaziv bio 

vrlo dobar, ali načelnik izražava nezadovoljstvo što nije bio nazočan nitko od općinskih vijećnika, s 

izuzetkom jednoga. Načelnik vjeruje da će ubrzo novom Odboru za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i razvoj Općine, koji će biti izabran na ovoj sjednici,.prezentirati prijedlog ugovora o 

sufinanciranju s udrugom Moj otok koja je jedina certificirana na području Republike Hrvatske. Utvrdit 

će se uvjeti za sufinanciranje iz općinskog proračuna. 

 Na prošloj sjednici Vijeća je izviješteno o sastanku s Geodetskim zavodom Rijeka na temu nastavka 

izlaganja nove katastarske izmjere, za što je u međuvremenu poslan prijedlog Općinskom sudu i 

Državnoj geodetskoj upravi. Na prijedlog je primljen odgovor Državne geodetske uprave koja ističe da 

nema dovoljno kadrova i nije u mogućnosti provesti potrebne aktivnosti. Slijedom takvog odgovora, 

Geodetski zavod je dostavio ponudu za predizlaganje koje će se predložiti Državnoj geodetskoj upravi.  

 Vezano za pitanje s prošle sjednice Vijeća, telefonski su kontaktirani suvlasnici parcele kod parka Sv. 

Mihovil, koji su dali do znanja da vjerojatno neće pristati na prodaju po cijeni od 600,00 kn/m2, ali će 

se konačno očitovati po primitku pisane ponude koja će im se poslati. Trenutno se radi o zoni turističke 

namjene, ali će se suvlasnike upoznati s namjerom prenamjene zone u zeleni pojas.  

 Što se tiče drvene konstrukccije kod glagoljskog slova A, primljeno je očitovanje Hrvatskih šuma koje 

upravljaju zemljištem. U očitovanju se ističe da je postavljen zahtjev za zakup zemljišta koji još nije 

riješen, te je podnositelj upozoren da obustavi sve radove dok se zahtjev ne riješi.  

 Prijedlog odluke o POS-ovim stanovima je pripremljen, te će se nakon njenog donošenja stupiti u 

kontakt s Agencijom (APN) s kojom će se sklopiti ugovor o ustupanju zemljišta za gradnju. Da bi se 

umanjila cijena kvadrata stana, Općina se može odreći od naplate komunalnog doprinosa i naknade za 

zemljište, ili iste umanjiti. Nakon toga će uslijediti natječaj za prodaju stanova temeljem kojeg se 

izrađuje rang lista koja se dostavlja APN-u.  

 Održan je sastanak s predsjednicom Nadzornog odbora Hrvatskih cesta Irenom Miličević, na temu 

izgradnje mostova u Dragi Bašćanskoj, te će se po njenoj najavi projekt nastaviti javnom nabavom u 

studenome 2015. godine. 

 Utvrđeno je oštećenje ograde u Jurandvoru na koje je skrenuta pažnja na prošloj sjednici vijeća. TD 

Baška je obišlo lokaciju i u suradnji s predstavnikom Mjesnog odbora Jurandvor Antonom Juranićem 

izmjerilo ogradu, te je zatražena ponuda ovlaštene tvrtke koja će ogradu nabaviti i postaviti u što 

kraćem roku.  

 Vezano za izgradnju Ulice Pod Mire, Općinski načelnik je obavio razgovor sa suvlasnicom jedne od 

dvije preostale parcele koje nisu otkupljene, a koja ne pristaje na procijenjenu vrijednost od 90 

EUR/m2, već traži 120 EUR/m2.  Iako se radi o površini od svega 5,83 m2, Općinski načelnik ne može 

donijeti odluku o kupnji po cijeni višoj od procjene, te do daljnjega to pitanje ostaje neriješeno. 

 Održan je sastanak s Carinskom upravom na kojeg je pozvana i policija ali se načelnik Policijske 

postaje Krk ispričao. Tema je bila analiza suradnje tijekom protekle turističke sezone, te prijedlog 

poboljšanja za iduću sezonu. Predstavnici Carine su predložili Općini da njihovoj upravi uputi dopis s 

prijedlogom upućivanja carinskog službenika u Bašku na trošak Općine, koji bi tijekom sezone dnevno 

vršio nadzor na području Općine. Time bi se u suradnji s policijom efikasnije riješio problem 

nedozvoljene prodaje, kao i niz drugih problema koji se pojavljuju. 

 vezano za upit o napuštenoj kući u Ulici Vladimira Nazora komunalni redar je izvršio uvid te utvrdio da 

kuća ne ugrožava okoliš te Općina nema nadležnosti. Upućen je dopis Policijskoj postaji Krk i Centru 

za socijalni rad u Krku da izvrše uvid i postupe u okviru svojih ovlasti. 
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 Vlasnik RIBAR-BAŠKA je uklonio bespravno izgrađenu konstrukciju, a prema preuzetoj obvezi treba 

još uskladiti objekt s Projektom urbane opreme. 

 Projekt solarne elektrane Barbičin ide svojim tijekom, iako pod pritiskom rokova zbog očekivanih 

izmjena propisa krajem godine, kojima se mijenjaju uvjeti dobivanja državnog zemljišta. 

 Od turističke zajednice primljen je dopis vezano za prijedlog izrade studije upravljanja Velom plažom.  

 U završnoj fazi je izrada prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška koji se odnosi 

na udruge, te će biti prezentiran Vijeću kada bude dovršen. 

 Ostvaren je kontakt s novom voditeljicom Hrvatskih cesta u Rijeci koja je spremna surađivati na 

realizaciji idejnog rješenja koje je izradio PROMET MILENIJUM, a odnosi se na dio pješačkih 

prijelaza i kolnika u naseljima Draga Bašćanska i Jurandvor. Krenulo bi se od centra Drage Bašćanske, 

odnosno autobusne postaje, te također u Jurandvoru. Također će se razvidjeti mogućnost rješenja 

raskrsnice kod Pod Mire u smislu kružnog toka, jer je raskršće vrlo opasno kod izlaska iz smjera Baške. 

Postoje dvije mogućnosti, prva je postavljanje montažnog kružnog toka u postojećim gabaritima, a 

druga je izgradnja u većim gabaritima. Prva mogućnost je jeftinija i lakše izvediva, ali će se moguće 

varijante još razmatrati. 
  

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 Ivana Vasilića, predsjednika Odbora za izbor i imenovanje, kao predlagatelja 

(ujedno i 3 člana Općinskog vijeća), Općinsko vijeće bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, 

većinom glasova (7 „ZA“; 4 „SUZDRŽAN“)  donosi 
 

O d l u k u 

o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje 
 

kojom se umjesto preminulog člana pok. Sanjina Grgurića za člana Odbora za izbor i imenovanje izabire 

Emil Polonijo. 

 

Ad 4./  
 

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

(ujedno i 3 člana Općinskog vijeća), Općinsko vijeće bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, 

većinom glasova (6 „ZA“; 5 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

O d l u k u 

o izboru članova Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine 
 

kojom se za članove Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine izabiru Emil Polonijo 

kao predsjednik, Ivan Vasilić kao potpredsjednik, te članovi Marinko Capić, Josipa Cvelić Bonifačić, Vanes 

Dekanić, Mladen Frgačić i Sonja Polonijo. 

 

Ad 5./  
 

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

(ujedno i 3 člana Općinskog vijeća), Općinsko vijeće bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, 

većinom glasova (6 „ZA“; 5 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

O d l u k u 

o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja 
 

kojom se umjesto preminulog člana pok. Sanjina Grgurića za člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja 

imenuje Arist Dekanić. 

 

Ad 6./  
 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2015. godinu obrazložila je voditeljica Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, uz dodatna pojašnjenja Općinskog načelnika kao predlagatelja. 

Nakon obrazloženja predlagatelja, temeljem članka 59. stavak 7.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća, 

vijećnik Emil Polonijo podnio je amandman na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 

2015. godinu, kojim predlaže smanjenje proračunskih stavki u ukupnom iznosu od 35.500,00 kuna u korist 

povećanja sredstava za JK „Vihor“. 

Nakon kraće stanke u kojoj je proučio amandman, Općinski načelnik djelomično prihvaća amandman na 

način da se predlaže smanjenje projekata i aktivnosti u ukupnom iznosu od 14.000,00 kuna u korist 

povećanja sredstava za JK „Vihor“.  
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Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

Odluku 
 

Prihvaća se amandman vijećnika Emila Polonija na Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Baška za 2015. godinu, u dijelu kojim se predlaže smanjenje proračunskih stavki u ukupnom iznosu 

od 14.000,00 kuna u korist povećanja sredstava za JK „Vihor“. 
 

Nakon prihvaćanja amandmana, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 

„SUZDRŽAN“) donosi 
 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2015. godinu 

(uključujući i usvojeni amandman) 

Ad 7./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2015. godini 
 

Ad 8./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Baška u 2015. godini 

Ad 9./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

Odluku  

o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju  

na području Općine Baška u 2015. godini 

Ad 10./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

Odluku  

o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene  

zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2015. godini 
 

s amandmanom usvojenim pod 6. točkom dnevnog reda. 
 

Ad 11./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednika, Općinsko većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

Odluku  

o izmjeni i dopuni Godišnjeg program javnih potreba u sportu  

na području Općine Baška u 2015. godini 
 

s amandmanom usvojenim pod 6. točkom dnevnog reda. 
 

Ad 12./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

Odluku  

o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2015. godini 
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Ad 13./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

Odluku  

o izmjeni i dopuni Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu 
 

Ad 14./  
 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, te Općinsko vijeće nakon kraće 

rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o ugostiteljskoj djelatnosti 
 

Ad 15./  
 

Uvodno obrazloženje dala je Doris Sošić, predstavnica Riječke razvojne agencije PORIN kao izrađivača 

prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Baška.  Nakon toga Općinsko vijeće nakon kraće rasprave, na 

prijedlog predsjednika vijeća, većinom glasova (10 „ZA“; 1 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

Odluku 

o usvajanju i donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Baška 
 

Ad 16./  
 

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik koji je istaknuo da na javni poziv za isticanje kandidatura za izbor 

članova Savjeta mladih Općine Baška 27. travnja 2015. godine nije zaprimljen dovoljan broj kandidatura za 

izbor članova Savjeta mladih, te se sukladno zaključku donesenom na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Baška, održanoj 27. svibnja 2015. godine, predlaže ponavljanje javnog poziva. Nakon toga, 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 17./  
 

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

se predlaže dopuna odluke donesene na 23. sjednici Općinskog vijeća, za koju je inicijativa došla od samih 

vijećnika. Nakon obrazloženja, na poziv predsjednika Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o II. 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 18./  
 

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik koji je istaknuo da je Općina bila dužna uskladiti postojeće 

Procjene ugroženosti i Planove zaštite i spašavanja prema uvjetima i zahtjevima propisanim novim 

Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14), kao i 

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova 

zaštite i spašavanja (NN 67/14). Izrada revizije povjerena je tvrtki DLS d.o.o. Rijeka, a na Nacrt konačnog 

prijedloga revizije Područni ured DZUS u Rijeci je dao suglasnost. 

Nakon obrazloženja, na poziv predsjednika, bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška 

(revidirana) 
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Ad 19./  
 

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik. Nakon obrazloženja i dodatnih pojašnjenja materijala dostavljenih 

za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu od strane Općinskog načelnika, na poziv predsjednika 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

O d l u k u 
 

1. Odobrava se prodaja dijela od 1/5 nekretnine označene kao k.č. br. 1355 k.o. Baška - Nova (površine 

34,2 m²), u vlasništvu Općine Baška. 

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

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

ponuditeljem. 
 

2. (Prije razmatranja njegovog zahtjeva, u smislu članka 13. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, član 

Općinskog vijeća mr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med., napustio je prostoriju kojoj se održava sjednica i 

ne sudjeluje u raspravi i odlučivanju.) 

Odobrava se prodaja k.č. br. 2021 k.o. Baška - Nova u dijelu površine 159 m2, u vlasništvu Općine 

Baška. 

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

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

ponuditeljem. 

(Nakon donošenja Odluke. mr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med, vratio se sudjelovati u radu Općinskog 

vijeća.) 
 

3. Odobrava se darovanje nekretnina u vlasništvu Općine Baška radi povećanja poslovnog udjela Općine 

Baška u temeljnom kapitalu društva PONIKVE VODA d.o.o. Krk, i to:  

- 1/2 dijela k.č. 4079  šuma, površine 279 m2 (odnosno ukupno 558 m2), z.k.ul. 2268 

- k.č. 4080/13 , šuma, površine 345 m2 , z.k.ul. 3681 

- k.č. 4080/14 , šuma, površine 302 m2 , z.k.ul. 3675 

- k.č. 4080/16 , šuma, površine  38 m2, z.k.ul. 3680 

- k.č. 4080/23, šuma, površine 208 m2, z.k.ul. 4031 

- k.č. 4080/24, šuma, površine 232 m2, z.k.ul. 4008 

- k.č. 4080/25, šuma, površine 128 m2, z.k.ul. 4008 

- k.č. 4080/26, šuma, površine 320 m2, z.k.ul. 4008 

- k.č. 4080/27, šuma, površine 44 m2, z.k.ul. 4070 

- k.č. 4080/28, šuma, površine 29 m2, z.k.ul. 4009 

- k.č. 4080/30, šuma, površine 48 m2, z.k.ul. 4009 

- k.č. 4080/36, šuma, površine 216 m2, z.k.ul. 4009 

- k.č. 4080/34, šuma, površine 8 m2, z.k.ul. 4032 

- k.č. 4080/35, šuma, površine 141 m2, z.k.ul. 4032 

- k.č. 4080/37, šuma, površine 152 m2, z.k.ul. 4079 

- k.č. 4080/38, šuma, površine 102 m2, z.k.ul. 4010 

- k.č. 4080/39, šuma, površine 36 m2, z.k.ul. 4010 

- k.č. 4080/41, šuma, površine 102 m2, z.k.ul. 4010 

- k.č. 4080/43, šuma, površine 146 m2, z.k.ul. 4010 

- k.č. 4080/42, šuma, površine 357 m2, z.k.ul. 4036 

- k.č. 4080/44, šuma, površine 342 m2, z.k.ul. 4011 

- k.č. 4080/45, šuma, površine 294 m2, z.k.ul. 4011 

- k.č. 4080/46, šuma, površine 172 m2, z.k.ul. 4011 

- k.č. 4080/47, šuma, površine 320 m2, z.k.ul. 4011 

- k.č. 4080/48, šuma, površine 1.212 m2, z.k.ul. 4068 

- k.č. 4080/52, šuma, površine 177 m2, z.k.ul. 4068 

- k.č. 4080/53, šuma, površine 318 m2, z.k.ul. 4068 

- k.č. 4080/50, šuma, površine 285 m2, z.k.ul. 4080 

- k.č. 4080/51, šuma, površine 127 m2, z.k.ul. 4046 

- k.č. 4080/100, šuma, površine 15 m2, z.k.ul.4008 

sve k.o. Baška-Nova, u svrhu dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Baška, 

sukladno pravomoćnoj Lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I-350-05/13-03/64, URBROJ: 2170/1-03-04/2-

14-14 od 4. veljače 2014. godine i pravomoćnom Rješenju o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole 

KLASA:UP/I-350-05/14-04/13, URBROJ: 2170/1-03-04/2-15-3 od 9. siječnja 2015. godine. 
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4. Odobrava se kupovina k.č. br. 2015 k.o. Baška - Nova, površine 107 m2, u vlasništvu Aleksandra Kostića 

iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića 123 (Republika Srbija) i Dušana Kostića iz Beograda, Ul. 

Metohijska 51 (Republika Srbija), po cijeni od 600,00 kuna/m2, te se ovlašćuje Općinski načelnik 

zaključiti ugovor o kupoprodaji. 

 

Ad 20./  
 

Vezano za odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Baška, donesene na ovoj i prethodnoj sjednici Općinskog vijeća, vijećnik Emil Polonijo zatražio je 

pribavljanje podatka o broju zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola za zahvate u području koje 

obuhvaćaju izmjene i dopune, podnesenih u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do današnje sjednice 

Općinskog vijeća.  
 

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

21:40 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. 


