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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/15-01/9 

URBROJ: 2142-03-03/2-15-4 

Baška, 16. prosinca 2015. godine 

Z A P I S N I K 

s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 16. prosinca 2015. godine s početkom u 17:00 sati, u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 
 

Nazočni vijećnici:  Ivica Juničić, Emil Polonijo, prof. (djelomično - do 13. točke dnevnog reda), 

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:  Anton Hrabrić, predsjednik Vijeća MO Batomalj, Vjekoslava Seršić, članica 

Vijeća MO Baška, mr.sc.Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik, Hajrudin 

Mulaosmanović, zamjenik Općinskog načelnika, Darko Krpan, voditelj Ureda 

Općinskog načelnika, Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, 

financije i računovodstvo (djelomično - do 13. točke dnevnog reda), Silvija Capić, 

direktorica TD Baška d.o.o. (djelomično - do 13. točke dnevnog reda) 

Aktualni sat:  
 

 Predsjednik vijeća Ivica Juničić pita da li je od Ministarstva graditeljstva zatraženo objašnjenje o dva 

suprotna mišljenja koje je isto Ministarstvo dalo na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška. Općinski načelnik je odgovorio 

da takav zaključak vijeće nije donijelo, te pisano obrazloženje nije zatraženo. Predsjednik vijeća 

predložio je da se zatraži obrazloženje od Ministarstva. 
 

 Predsjednik vijeća Ivica Juničić nadalje pita da li će se mijenjati raspored kontejnera u novom sustavu 

prikupljanja otpada koji će se primjenjivati. Općinski načelnik izvijestio je da su predstavnici Općine 

Baška bili na sastanku u komunalnom društvu PONIKVE vezano za investicije i razvrstavanje otpada, 

te je dogovoreno da će g. Jurešić iz PONIKVE izvršiti prezenzaciju Općinskom vijeću.  
 

 Vijećnik Ivan Čubranić postavlja pitanje u kojoj je fazi izrada nove Odluke o komunalnom redu, koja je 

trebala stupiti na snagu 1. siječnja 2016. godine. Općinski načelnik je izvijestio da su prijedlozi za 

izmjene i dopune odluke obrađeni, ali zbog opsežnosti prijedlog još nije spreman za vijeće, dijelom i 

zbog odlaska voditeljice Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša. U međuvremenu do donošenja nove odluke ostaje na snazi sadašnja odluka koja nije loša, te 

kada bi se istu poštivalo bilo bi puno više reda u Baški.  Na posebno pitanje vijećnika Ivan Čubranića, 

Općinski načelnik odgovorio je da se prijedlog nove odluke može pripremiti do kraja siječnja 2016. 

godine. 
 

 Vijećnica Rafaela Frgačić izvijestila je da je na sjednici vijeća Mjesnog odbora Baška pokrenuta 

diskusija o trgu kojeg Baška nema, te je s obzirom na saznanje da se prodaje ugostiteljski objekt 

„Ribar“ zanima mogućnost otkupa i uređenja trga na mjestu tog objekta, o čemu postoji idejni projekt. 

Općinski načelnik ideju smatra dobrom te je podržava, ali treba odrediti prioritete i vidjeti da li ima 

financijskih sredstava. Napomenuo je da vijeće obično nije spremno dati suglasnost za prodaju 

kapitalne imovine, a kupovina je moguća samo iz sredstava od prodaje zemljišta, jer nema viška općih 

prihoda za tu namjenu. Ako vijeće donese odluku da se otkupi objekt a sredstva ne budu dostatna, 

Općina će morati podići kredit.  
 

 Vijećnica Majda Šale istaknula je da je ove godine dodijeljeno više nagrada i priznanja na županijskoj i 

državnoj razini turističkim agencijama i djelatnicima iz Baške, te je zanima da li Općina priprema 

primanje ili susret s nagrađenima. Napomenula je da je g. Dragana Brnića, koji je na državnoj razini 

dobio nagradu CROMA, već primio župan Primorsko-goranske županije.  Općinski načelnik odgovorio 

je da to nije planirano, jer do sada nije bila takva praksa, iako je već bilo nagrađivanih ljudi. Usmene 

čestitke su svima upućene od strane Općine putem Radija OK u dva navrata, a g. Brniću kao dobitniku 

najveće nagrade i pismena čestitka. Pismene čestitke je uputila i Turistička zajednica Općine Baška, a 

svima je čestitano i u živom susretu, ali ne u prostorijama Općine. Vijećnica Majda Šale predlaže da se 

ubuduće uvede praksa primanja nagrađenih u Općini, kako to čine druge sredine.   
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 Vijećnica Nataša Plišić nadovezala se na pitanje vijećnice Rafaele Frgačić u svezi s projektom uređenja 

Palade, te istaknula problem oborinskih voda koje podrivaju šetnicu. Zanima je da li će se projektante 

upoznati s tim problemom, te dosadašnjim saznanjima i radovima, kako bi ih se uzelo u obzir. Općinski 

načelnik je izvijestio da još od dolaska načelnika Dujmovića niti jedna ulica nije napravljena bez 

oborinske kanalizacije, te se od tada uvijek prate i bujični vodotoci te se podrazumijeva da to mora biti 

sastavni dio projekta.  
 

 Vijećnica Nataša Plišić je nadalje prenijela primjedbe mještana starije dobi na raspored rada ambulante, 

koja radi neredovito i u određene dane ljudi nemaju gdje tražiti pomoć. Općinski načelnik je izvijestio 

da je i on čuo takve primjedbe, te je već zatražio objašnjenje u ambulanti i od pročelnice županijskog 

Upravnog odjela za zdravstvo. Objašnjeno mu je da je, zbog nemogućnosti zamjene u vrijeme 

korištenja godišnjeg odmora liječnice, odobreno da je u vrijeme odsutnosti mijenja liječnica u Puntu, te 

izvan radnog vremena ambulante hitna medicinska pomoć u Krku. Ovakav način rada je privremen, 

samo za vrijeme godišnjeg odmora liječnice u Baški. 
 

 Vijećnik Emil Polonijo pita da li Općina ima saznanja da se telefonska centrala u Baški gasi, jer on ima 

informaciju da se na razini Republike Hrvatske zbog prelaska na novi digitalni sistem sve lokalne 

centrale zatvaraju, te ostaju samo dvije u Zagrebu i Rijeci. Ističe da bi za Općinu puno značilo da se 

riješi centrala u zgradi Doma kulture, te traži da se ta informacija ispita jer je centrala uvijek bila 

kočnica za planirane radove. Ako je informacija točna, trebalo bi krenuti s uređenjem Doma i njegovog 

okoliša, koji predstavljaju ruglo koje ničemu ne koristi. Općinski načelnik je odgovorio da će se ispitati 

informacija, uz napomenu da je u posljednje vrijeme Općina imala više neposrednih kontakata s 

Hvatskim telekomom, ali se nije ništa u tom smislu spominjalo. Naprotiv, spomenuta je namjera 

izgradnje nove centrale u Jurandvoru uz postojeću u Baški.  
 

 Vijećnik Emil Polonijo je nadalje izvijestio da je na prezentaciji izmjena Prostornog plana uređenja 

Općine Baška, koja je održana u galeriji „Zvonimir“, u kontaktu s predstavnicom izrađivača zaključio 

da ona očekuje neke odluke odnosno daljnje korake. Zato ga zanima što Općina treba činiti da se krene 

s daljnjom procedurom usvajanja izmjena Prostornog plana, jer vrijeme ide a stvar je hitna, posebno 

zbog poništenja odluke o privremenoj zabrani gradnje. Zamjenik općinskog načelnika izvijestio je da se 

ide u daljnji postupak i da izrađivač ništa ne očekuje, ali će ga se kontaktirati i provjeriti. Predsjednik 

vijeća je napomenuo da su svi vijećnici dobili prijedlog i mogu se očitovati, a posebno bi se trebao 

očitovati Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine, te pripremiti svoje mišljenje 

za sjednicu Općinskog vijeća. Vijećnik Emil Polonijo, kao predsjednik Odbora, istaknuo je da planirati 

sazvati sjednicu Odbora za kraj siječnja 2016. godine, te će na sjednicu pozvati predstavnicu 

izrađivača. Predsjednik vijeća je predložio da se Odbor sastane prije sjednice Općinskog vijeća koja je 

planirana za kraj siječnja 2016. godine. 
 

 Vijećnik Nenad Polonijo pita temeljem koje odluke je Općina Baška potpala pod novi sustav odvožnje 

smeća, te kada je takva odluka donesena. Općinski načelnik je odgovorio da je tako odlučeno na nivou 

otoka Krka, s time da je to preneseno vijeću ali ne zna točno na kojoj sjednici. Na primjedbu vijećnika 

Nenada Polonija da je o tome odluku trebalo donijeti Općinsko vijeće, Općinski načelnik je odgovorio 

da je vijeće još u starom sazivu donijelo odluku o prihvaćanju novog sustava. Provedbene odluke koje 

se donose obuhvaćaju sve šire područje i ne vidi ništa loše u tome, posebno jer će predstavnik 

komunalnog društva PONIKVE održati prezentaciju za vijeće, dati potrebna pojašnjenja i odgovoriti na 

sva pitanja. Vijećnik Nenad Polonijo posebno je istaknuo problem što će se novi sustav primjenjivati 

samo u naseljima Baška i Jurandvor, te izrazio bojazan da će Baška biti zatrpana smećem zbog 

problematike vikendaša i iznajmljivača.    
 

 Vijećnik Nenad Polonijo nadalje je istaknuo da ima informaciju da su kapaciteti dječjeg vrtića i jaslica 

u Baški popunjeni, te pita da li se razmišlja o proširenju kapaciteta. Općinski načelnik je odgovorio da 

to nije točno jer kapacitet vrtića zadovoljava sve potrebe Baške. Predviđene su dvije vrtićke i dvije 

jasličke grupe. Ove godine radi samo jedna vrtićka grupa jer nije ostalo neupisano niti jedno dijete, ali 

se zna dogoditi da tijekom godine ljudi ispisuju i upisuju djecu, pa se dešava da se u određenom dijelu 

godine najviše troje-četvero djece ne može upisati. Otvaranje dodatne grupe za tu djecu je neisplativo.     
 

 Vijećnik Nenad Polonijo nadalje pita kada će opet biti aktualan UPU 11A koji je povučen s vijeća. 

Općinski načelnik je odgovorio da je povučen zbog neusaglašenih stavova s Hotelima Baška,a 

predsjednik vijeća je zaključio da će se ponovo staviti na dnevni red kada Općinski načelnik usaglasi 

stavove s Hotelima Baška. 
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Nakon aktualnog sata predsjednik Općinskog vijeća Ivica Juničić utvrdio je postojanje kvoruma i temeljem 

članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška predložio dopunu dnevnog reda novom 

točkom 20. „Odluka o odobrenju kupnje nekretnina - prijedlog“.  

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

Z a k l j u č a k 

 

1. Prihvaća se dopuna dnevnog reda novom točkom 20. „Odluka o odobrenju kupnje nekretnina - 

prijedlog“. 

2. Predložene točke dnevnog reda 20., 21. i 22. postaju točke 21., 22. i 23. 

 

Nakon toga utvrđuje se sljedeći  

D n e v n i  r e d 
 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 5. studenoga 

2015. godine i 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 10. studenoga 2015. godine, 

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

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

4. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 

2016. godini - prijedlog, 

5. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini - 

prijedlog, 

6. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2016. godini - 

prijedlog, 

7. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 

2016. godini - prijedlog, 

8. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2016. godini - prijedlog, 

9. Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godini - prijedlog, 

10. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu - prijedlog, 

11. Proračun Općine Baška za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu - prijedlog, 

12. Odluka o izvršavanju proračuna 2016. godine - prijedlog, 

13. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Baška - 

prijedlog, 

14. Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine 

Baška - prijedlog, 

15. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2016. godini – prijedlog, 

16. Odluka o povjeravanju obavljanja djelatnosti održavanja javne rasvjete - prijedlog, 

17. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi - prijedlog, 

18. Plan davanja koncesija za 2016. godinu - prijedlog, 

19. Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Baška - prijedlog, 

20. Odluka o odobrenju kupnje nekretnina - prijedlog,  

21. Analiza sustava civilne zaštite u 2015. godini, 

22. Plan razvoja Civilne zaštite u 2016. godini, 

23. Razno. 

 

Ad 1./ 
 

Istaknute su sljedeće primjedbe na prijedloge Zapisnika s 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća: 

1. Vijećnica Rafaela Frgačić istaknula je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 24. sjednice Općinskog 

vijeća, te predlaže da se pod „Ostale nazočne“ doda Ana Seršić, članica Vijeća Mjesnog odbora Baška, 

budući da je bila na sjednici.  

2. Predsjednik Vijeća Ivica Juničić istaknuo je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 25. sjednice Općinskog 

vijeća, te predlaže da se u uvodnom dijelu zapisnika iza riječi „...nedolazak opravdali vijećnici 

Aleksandar Čubranić (usmeno) i Nenad Polonijo (pismeno)“ dodaju riječi „te vijećnica Nataša Plišić“. 
 

Općinsko vijeće nakon toga na prijedlog predsjednika vijeća jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. U Zapisniku s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 5. studenoga 2015. godine, pod 

„Ostale nazočne“ dodaje se Ana Seršić, članica Vijeća Mjesnog odbora Baška. 
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2. U Zapisniku s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 10. studenoga 2015. godine, u 

uvodnom dijelu zapisnika iza riječi „...nedolazak opravdali vijećnici Aleksandar Čubranić (usmeno) i 

Nenad Polonijo (pismeno)“ dodaju se riječi „te vijećnica Nataša Plišić“. 

3. S izmjenama iz stavka 1. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 24. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Baška, održane 5. studenoga 2015. godine. 

4. S izmjenama iz stavka 2. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 25. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Baška, održane 10. studenoga 2015. godine. 

 

Ad 2./  
 

Općinski načelnik izvijestio je o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća: 
 

 Po zapisniku s 24. sjednice Općinskog vijeća, održane 5. studenog 2015. godine,  izvršeno je sve što je 

bilo zadano. Dostavljen je pisani odgovor vijećniku Emilu Polonijo, vijećnica Majda Šale dobila je 

kopije zapisnika vezano za Užariju. 
  

  Vezano za park Sv. Mihovil, primljeni su odgovori vlasnika parcele na ulazu u park, koji ne prihvaćaju 

ponudu za otkup po općinskoj cijeni. Kontaktirat će se vlasnike i predložiti izrada procjene i otkup po 

prometnoj vrijednosti.  
 

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

Lončarić Trinajstić otišla je iz službe u Općini, te je raspisan natječaj za njeno radno mjesto. Odsjek je 

zahtjevan te nepopunjenost radnog mjesta voditelja predstavlja problem, a stručna suradnica u Odsjeku 

ne zadovoljava formalne uvjete za to radno mjesto glede trajanja radnog iskustva.  
 

 Odlazi i direktorica TD Baška d.o.o. Silvija Capić, s krajem 2015. godine, a još će se odlučiti da li će se 

njeno radno mjesto popunjavati interno ili natječajem izvana.  
 

 Održana je 12. sjednica Koordinacije gradonačelnika Grada Krka i načelnika općina otoka Krka u 

Baški __ prosinca 2015. godine. Na dnevnom redu je bio prijedlog suradnje s televizijskom postajom 

Kanal Ri. Načelno je prihvaćena suradnja te će uslijediti ponuda kanala Ri. Općinski načelnik je 

napomenuo da se na području Baške signal Kanala Ri ne hvata, te da se kod sufinanciranja treba voditi 

računa o zastupljenosti pojedinih jedinica lokalne samouprave u programu. Nadalje je na dnevnom redu 

bio projekt udruge Moj otok bez azbesta, u koji se Općina Baška već uključila, što će učiniti i ostale 

općine na otoku Krku. Važna točka dnevnog reda bila je financiranje Hospicija u Rijeci, te je 

zaključeno da se sve jedinice lokalne samouprave na otoku Krku u okviru svojih mogućnosti uključe u 

sufinanciranje rada Hospicija. Nadalje su na sjednici predstavnici Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje predstavili model funkcioniranja civilne zaštite na otoku Krku, te nazočne upoznali s 

obavezama koje proizlaze iz novog Zakona o sustavu civilne zaštite. Bilo je govora i o nagrađivanju 

učenika i mentora Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka. Dogovoreno je da se nagrađivanje 

unificira na razini otoka Krka kako bi se izbjeglo višekratno nagrađivanje mentora za sudjelovanje i iste 

rezultate na natjecanjima. Prijedlog Pravilnika o radu Odbora za izbor sportaša godine otoka Krka ____ 

je načelno podržan, ali je predstavnik Općine Omišalj u Odboru zadužen za sazivanje sjednice Odbora 

na kojoj će se razmotriti prijedlog pravilnika. Nadalje je zaključeno da zbog specifičnosti pojedinih 

sredina nije moguće usklađenje odluka o zabrani radova u turističkoj sezoni, te će i dalje svaka općina 

donositi zasebne odluke. O razvoju školstva na otoku Krku na sjednici je govorila pročelnica 

županijskog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edita Stilin. Izvijestila je o osnivanju nove 

osnovne škole Omišalj s područnom školom Dobrinj, o namjeri osnivanja Osnovne škole Malinska i 

njenoj dogradnji, te o investicijama u škole u Puntu i Baški.   
 

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 poziv predsjednika 

Vijeća, većinom glasova (10 „ZA“; 1 „SUZDRŽAN“)  donosi 
 

O d l u k u 

o poništenju Odluke o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje  

KLASA: 021-01/15-01/7, URBROJ: 2142-03-01/1-15-8,  

donesene na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Baška,  

održanoj 5. studenoga 2015. godine. 
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Ad 4./  
 

Na poziv predsjednika vijeća, predsjednik Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine 

Emil Polonijo izvijestio je da je Odbor dao suglasnost na Nacrt prijedloga Godišnjeg programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini, kao i na Nacrt 

prijedloga Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. 

godini 

Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Godišnji program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini 
 

Ad 5./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja Općinskog načelnika, uslijedila je rasprava u kojoj je Općinski načelnik dao 

dodatna pojašnjenja i odgovorio na pitanja vijećnika. 

Nakon uvodnog obrazloženja i rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Baška u 2016. godini 
 

Ad 6./  
 

Na poziv predsjednika vijeća, predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje Rafaela Frgačić izvijestila je da 

je Odbor dao suglasnost na Nacrt prijedloga Proračuna za 2016. godinu, u dijelu koji se odnosi na kulturu i 

obrazovanje.  

Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju  

na području Općine Baška u 2016. godini 
 

Ad 7./  
 

Na poziv predsjednika vijeća, predsjednik Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Aleksandar 

Čubranić izvijestio je da je Odbor dao suglasnost na Nacrt prijedloga Proračuna za 2016. godinu, u dijelu 

koji je namijenjen financiranju javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi. 

Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene  

zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2016. godini 
 

Ad 8./  
 

Na poziv predsjednika vijeća, predsjednik Odbora za sport i tehničku kulturu Arist Dekanić izvijestio je da je 

Odbor dao suglasnost na Nacrt prijedloga Proračuna za 2016. godinu, u dijelu koji se odnosi na sport i 

tehničku kulturu. 

U raspravi koja je uslijedila Općinski načelnik dao je dodatna pojašnjenja i odgovorio na pitanja vijećnika. 

Nakon rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Godišnji program javnih potreba u sportu  

na području Općine Baška u 2016. godini 
 

Ad 9./  
 

U raspravi o prijedlogu Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2016. godini, Općinski načelnik i 

njegov zamjenik dali su dodatna pojašnjenja i odgovorili na pitanja vijećnika.  

Nakon rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2016. godini 
 

Ad 10./  
 

Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu 
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Ad 11./  
 

Prijedlog Proračuna Općine Baška za 2016. godinu obrazložila je voditeljica Odsjeka za proračun, financije i 

računovodstvo, koja je uvodno istaknula da je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt 

prijedloga, te nisu zaprimljena mišljenja ni primjedbe. Općinski načelnik je izvijestio da je vijećnik Emil 

Polonijo podnio amandman na prijedlog Proračuna Općine Baška za 2016. godinu, kojim predlaže da se 

planirana stavka od 100.000,00 kuna za nabavu udžbenika izmijeni na način da se zadrži 20.000,00 kuna za 

socijalno ugrožene obitelji, a ostatak od 80.000,00 kuna prenamijeni za formiranje e-učionica za više razrede 

osnovne škole u Baški.  

Općinski načelnik kao predlagatelj objasnio je da će se u dogovoru sa školom i pročelnicom Upravnog 

odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ škola opremiti najmodernijom opremom koja uključuje i 

opremanje e-učionica, za što su sredstva osigurana. Iznos sredstava za nabavu udžbenika određen je 

temeljem procjene voditelja Područne škole, te će udžbenike nabaviti škola i podijeliti učenicima, koji će ih 

na kraju školske godine vraćati i isti će se podijeliti slijedećoj generaciji. Na taj način udžbenici će se 

koristiti minimalno 4 godine i u slijedećim godinama će se proračunska sredstva u tu svrhu planirati u znatno 

manjem iznosu (za oštećene udžbenike i one koji se ne mogu ponovo mkoristiti). 

Vijećnik Emil Polonijo prihvatio je obrazloženje Općinskog načelnika i povukao amandman. 

U nastavku je, uz obrazloženje voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, dodatna 

pojašnjenja dao Općinski načelnik.  

Predsjednica Povjerenstva za proračun i financije Majda Šale istaknula je da je osobno imala određene 

primjedbe ali je nakon obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo Povjerenstvo 

podržalo prijedlog Proračuna. 

Nakon obrazloženja i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Proračun Općine Baška za 2016. godinu 

i projekcije za 2017. i 2018. godinu 

Ad 12./  
 

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

predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izvršavanju proračuna 2016. godine 
 

Nakon donošenja Odluke po 12. točki dnevnog reda, sjednicu je zbog drugih obaveza napustio vijećnik Emil 

Polonijo. Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika i postoji kvorum, te je 

sjednica nastavljena. 

 

Ad 13./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednika vijeća, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave 

jednoglasno donosi 

O d l u k u 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Baška 

 

Ad 14./  
 

Uvodno obrazloženje dao je Općinski načelnik koji je istaknuo da je provedeno savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke, te nisu zaprimljena mišljenja ni primjedbe.  

Nakon uvodnog obrazloženja Općinskog načelnika, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave 

jednoglasno donosi 

Odluku 

o davanju na privremeno ili povremeno korištenje  

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška 

Ad 15./  
 

Uvodno obrazloženje dao je Općinski načelnik koji je istaknuo da je provedeno savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke, te su zaprimljene 3 primjedbe i prijedloga koji su 

djelomično prihvaćeni.  

Nakon obrazloženja i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2016. godini 
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Ad 16./  
 

Uvodno obrazloženje dao je Općinski načelnik koji je istaknuo da se predlaže povjeravanje održavanja javne 

rasvjete društvu u suvlasništvu Općine Baška i ostalih jedinica lokalne samouprave otoka Krka, koje se 

kadrovski i opremom osposobilo za obavljanje predmetne djelatnosti, pa su se sve JLS otoka Krka odredile 

povjeriti poslove održavanja javne rasvjete spomenutom društvu.  

Nakon obrazloženja i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o povjeravanju obavljanja djelatnosti održavanja javne rasvjete 
 

Ad 17./  
 

Uvodno obrazloženje dao je voditelj Ureda općinskog načelnika, te nakon kraće rasprave, na poziv 

predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (9 „ZA“; 1 „SUZDRŽAN“)  donosi 
 

O d l u k u 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
 

za k.č.br. 3901/4 i 3901/5, z.k.ul.  2876, k.o. Baška-Nova. 

 

Ad 18./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja Općinskog načelnika, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave 

jednoglasno donosi 

Plan davanja koncesija za 2016. godinu 
 

Ad 19./  
 

Uvodno obrazloženje dao je voditelj Ureda općinskog načelnika. 

Nakon obrazloženja i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 
 

1. Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Baška, označenih kao k.č. br. 3901/4, površine 

123 m² i k.č. br. 3901/5, površine 94 m², obje k.o. Baška - Nova. 

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

vještaka: 

- prodati k.č. br. 3901/4 k.o. Baška - Nova, bez provedbe natječaja za prodaju nekretnine, Robertu 

Topalušiću iz Baške, Primorska 20, radi formiranja neizgrađene građevinske čestice u skladu s 

lokacijskom dozvolom; 

- provesti natječaj za prodaju k.č. br. 3901/5 k.o. Baška - Nova, te zaključiti ugovor o kupoprodaji s 

najpovoljnijim ponuditeljem. 
 

2. Odobrava se izvršiti zamjenu nekretnina, i to k.č. br. 1326 k.o. Baška - Nova površine 114 m2 u 

vlasništvu Općine Baška za k.č. br. 1222 k.o. Baška - Nova površine 143 m2, vlasništvo Nevena 

Dorčića iz Baške, Dol 31, uz prethodnu procjenu tržišne vrijednosti obje nekretnine i postizanje uvjeta 

(nadoplata, odricanje od isplate razlike ili sl.) da vrijednost nekretnina koje se mijenjaju bude identična.  

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

vještaka, provesti natječaj za zamjenu nekretnina, te zaključiti ugovor o zamjeni s najpovoljnijim 

ponuditeljem. 

 

Ad 20./  
 

Uvodno obrazloženje dao je voditelj Ureda općinskog načelnika, uz dodatna pojašnjenja Općinskog 

načelnika. 

Nakon obrazloženja i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 
 

Odobrava se kupnja 3/18 dijela nekretnine označene kao k.č. 3916/12 k.o. Baška, ukupne površine 35 m², što 

odgovara 5,83 m², a koja je u svrhu formiranja prometnice Ulice Pod Mire u Jurandvoru nastala cijepanjem 

k.č. 3916/8 k.o. Baška, temeljem Prijavnog lista sastavljenog dana 23. studenog 2012. godine. 
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Ovlašćuje se Općinski načelnik zaključiti kupoprodajni ugovor sa suvlasnicom Marijom Mirković iz Pule, 

Viktora Jeromela 35, radi kupnje zemljišta po cijeni od 120 EUR/m2.  

 

Ad 21./  

 

Uvodno obrazloženje dao je zamjenik Općinskog načelnika, koji je istaknuo da je temeljem novog Zakona o 

sustavu civilne zaštite raniji sustav zaštite i spašavanja preveden u sustav civilne zaštite, te je izrada Analize 

stanja obveza koja proizlazi iz novog Zakona.   

Nakon obrazloženja i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Analizu sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2015. godini 

 

Ad 22./  

 

Uvodno obrazloženje dao je zamjenik Općinskog načelnika nadovezujući se na obrazloženje prethodne točke 

dnevnog reda, te je istaknuo da je izrada prijedloga Plana razvoja civilne zaštite obveza koja proizlazi iz 

novog Zakona.  

Nakon obrazloženja i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2016. godini. 

 

Ad 23./  
 

Vijećnik Aleksandar Čubranić istaknuo je da su Grad Krk i općine otoka Krka sufinancirali nabavu 

magnetske rezonance za Thalassotherapiu Opatija. U svezi s time se Thalassotherapia očitovala da će dati 

prioritet pacijentima s otoka Krka, te da će kardiolog iz Thalassotherapie periodično obavljati preglede u 

Domu zdravlja u Krku. Kako je u saznanju da se to ne izvršava, traži da se Thalassotherapiu pozove na 

ispoštivanje obećanog.  
 

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

20:30 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. 


