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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, 10. studenoga 2015. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 10. studenoga 2015. godine s početkom u 09:00 sati, u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 

 

Nazočni vijećnici:  Ivica Juničić, Emil Polonijo, prof., Ivan Čubranić, Arist Dekanić, Mira Dorčić, 

Rafaela Frgačić, mr.sc. Majda Šale, Ivan Vasilić 

Odsutni:  mr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med., 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, Ivana Lončarić Trinajstić, voditeljica 

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

Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu pozdravivši nazočne, te izvijestio da su nedolazak 

opravdali vijećnici Aleksandar Čubranić (usmeno) i Nenad Polonijo (pismeno). Razloge sazivanja sjednice 

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

potrebom žurnog donošenja akta, radi otklanjanja nedostataka u općim aktima. Potom je, utvrdivši 

postojanje kvoruma za donošenje pravovaljanih akata, sukladno članku 72. stavak 1. Poslovnika predložio 

dopunu dnevnog reda novom točkom 3. „Odluka o korištenju kratkoročnog kredita po poslovnom računu - 

prijedlog“, te Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

Z a k l j u č a k 

Dnevni red se nadopunjuje novom točkom 3. „Odluka o korištenju kratkoročnog kredita po poslovnom 

računu - prijedlog“. 

 

Nakon toga, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje sljedeći 

 

D n e v n i  r e d 

 

1. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška - prijedlog, 

2. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška - prijedlog, 

3. Odluka o korištenju kratkoročnog kredita po poslovnom računu - prijedlog. 

 

Ad 1./  

Općinski načelnik, kao predlagatelj, ali i predsjednik Vijeća, uvodno su naglasili da je na 23. sjednici, 

održanoj 30. rujna 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Baška donijelo Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška, koja je donesena uz 

prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH - Uprava za 

prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije.  

Dopunskim (dodatnim) mišljenjem istoga Ministarstva KLASA: 350-01/15-02/294, URBROJ: 531-05-15-5 

od 29. listopada 2015. godine, ocijenjeno je da donesena odluka Općinskog vijeća, ipak, nije u skladu sa 

člankom 89. stavak 1. točka 11. Zakona o prostornom uređenju  (“Narodne novine” broj 153/13), te se 

zahtijeva stavljanje iste izvan snage. 

Izneseno je i razlog da se predlaže poništenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška.  

Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednika Općinsko vijeće većinom glasova (6 „ZA“; 1 „PROTIV“; 1 

„SUZDRŽAN“) donosi 
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O d l u k u  

o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Baška, klasa: 021-05/15-01/6, urbroj: 2142-03-01-15-14, koju je 

Općinsko vijeće Općine Baška donijelo na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine („Službene 

novine“ PGŽ broj 31/15). 

 

Ad 2./  

Općinski načelnik i predsjednik Vijeća uvodno su naglasili da je na 24. sjednici, održanoj 5. studenoga 2015. 

godine, Općinsko vijeće Općine Baška donijelo Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška. Budući da je Odluka od 5. studenoga 2015. 

godine donesena temeljem iste odredbe Zakona kao i odluka od 30. rujna 2015. godine, a za koju je 

Ministarstvo dalo mišljenje da nije u skladu sa Zakonom, predlaže se poništenje odluke temeljem istog 

mišljenja Ministarstva kao i za prethodnu točku dnevnog reda.  

Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednika Općinsko vijeće većinom glasova (6 „ZA“; 1 „PROTIV“; 1 

„SUZDRŽAN“) donosi 

 

O d l u k u  

o stavljanju izvan snage Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Baška, klasa: 021-05/15-01/7, urbroj: 2142-03-01/1-15-21, koju je 

Općinsko vijeće Općine Baška donijelo na sjednici održanoj 05. studenoga 2015. godine 

 

Ad 3./  

Uvodno obrazloženje dao je Općinski načelnik kao predlagatelj, a voditeljica Odsjeka za proračun, financije 

i računovodstvo je pojasnila da se zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun Općine Baška, a za 

održavanje tekuće likvidnosti i podmirenje dospjelih obveza, predlaže korištenje dozvoljenog prekoračenja 

salda po žiro računu. 

Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednika Općinsko vijeće većinom glasova (7 „ZA“; 1 „PROTIV“) 

donosi 

O d l u k u  

o korištenju kratkoročnog kredita po poslovnom računu 

 

Općinsko vijeće završava sjednicu u 10:00 sati. 

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik: 

 

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

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

 članovima Općinskog vijeća, 

 Općinskom načelniku - ovdje, 

 zamjeniku Općinskog načelnika - ovdje, 

 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. 


