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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/16-01/1 

URBROJ: 2142-03-03/1-16-3 

Baška, 25. veljače 2016. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 25. veljače 2016. godine s početkom u 17,00 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, Nenad Polonijo, mr.sc. 

Majda Šale, Ivan Vasilić 

Odsutni:  Nataša Plišić. 

Ostali nazočni:  Hrvoje Dragoslavić, predsjednik Vijeća MO Draga Bašćanska, Ana Seršić, 

članica Vijeća MO Baška, Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik Općinskog 

načelnika, Mladen Hero, pročelnik JUO Općine Baška 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio postojanje kvoruma za donošenje 

pravovaljanih akata, te izvijestio da je vijećnica Nataša Plišić opravdala svoj izostanak bolešću, a iz istog 

razloga, sjednici ne nazoči ni Općinski načelnik. Ipak, odlučuje da se održi „Aktualni sat“, a na vijećnička 

pitanja će pokušati odgovoriti zamjenik Općinskog načelnika i pročelnik, a, ako ne budu znali odgovor, na 

postavljena pitanja će se odgovoriti u pisanom obliku u utvrđenom roku. 

 

Aktualni sat:  

 

 Na upite predsjednika vijeća Ivice Juničića, odgovoreno je: 

- da će se natječaj za sufinanciranje javnih potreba na području Općine Baška u 2016. godini 

(udruge), ako se sve bude odvijalo po planu, objaviti krajem veljače ili početkom ožujka. 

Izrada istoga je pri kraju (pročelnik), 

- unatoč određenim problemima koji su se pojavili s otkrivanjem načina temeljenja starog 

dijela zgrade škole, te zbog izmjena projekta i statike u tom dijelu, kao i određenih 

problema s projektantskim nadzorom, došlo je do kašnjenja u predviđenoj dinamici 

izgradnje ali ne u tolikoj mjeri da bi narušilo predviđeni datum završetka radova. Također, 

doći će i do izmjene strojarskog projekta na način da će se za grijanje/hlađenje koristiti 

toplinske pumpe umjesto plinskih postrojenja. Najvjerojatnije, navedene izmjene 

zahtijevat će izmjenu glavnog projekta i građevinske dozvole, što također neće utjecati na 

rokove gradnje (zamjenik načelnika). 

 Mr.sc Aleksandra Čubranića, dr.med. zanima da li se išta poduzelo da se osigura rad kardiologa iz 

Thalassoterapije Opatija na Krku, kako je ugovoreno. Njegova saznanja su da se, kao razlog nedolasku 

kardiologa, navodi da Dom zdravlja ne raspolaže odgovarajućim prostorom, a to nije točno. Zahtijeva 

da se nastavi inzistiranje na zahtjevu, te da se o svemu upozna i Koordinacija čelnika JLS otoka Krka. 

O svemu očekuje i pisanu informaciju od načelnika. 

Na upit istog vijećnika, zamjenik načelnika je odgovorio da su i uvođenje i oblik (brod ili trajekt) 

pomorske veze sa Senjom bili jedna od tema sastanka u PGŽ, Upravni odjel za pomorsko dobro, 

promet i veze. Predstavnici navedenog županijskog tijela predočit će uskoro simulaciju troškova i 

brodske i trajektne linije na sastanku u Općini Baška. 

 Ivan Vasilić je ponovio više puta ranije spominjan problem fekalija koje plivaju po šetnici, za velikih 

kiša, koje ne nedostaju u posljednje vrijeme, a sve iz razloga što oborinske vode na različite načine 

dospijevaju u fekalnu kanalizaciju. Zanima ga da li se išta poduzelo, kako bi se taj problem riješio. 

Zamjenik Općinskog načelnika je odgovorio da mu nije poznato da se nešto konkretno u tom smislu 

pokrenulo, ali zna da je i Ponikve voda d.o.o. dobro upoznato s opisanim problemom. ali zna da se 

Ponikve spremaju na sanaciju kolektora od Drage do ulaska u kamp Zablaće. S druge strane načelnik je 

na sastanku s Hrvatskim vodama doznao kako će uskoro početi s radovima na oborinskom kanalu Mala 

rika 

Kako je naveo isti vijećnik, prvi mostić kod Drage Bašćanske na državnoj cesti D-102 je, zbog trošnog 

stanja, bio poduprt stupovima, koji su, navodno, nestali – možda su i otuđeni. Stalno se pričalo o 

rekonstrukciji ta dva mostića iza Drage Bašćanske, pa ga zanima dokle se stiglo.  
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Zamjenik načelnika je najprije naveo da je sinoć (24. veljače) prošao mostićima i da je spomenuta 

drvena konstrukcija još uvijek ispod mosta. Pretpostavlja da se vrši sanacija pukotina koje su vidljive 

na kolniku. Ono što je bitno jest informacija da je Javna nabava za sanaciju mostova Baška Draga II i 

III na državnoj cesti D 102, završila 05.02.2016. godine, i da je najpovoljnija ponuda bila od zajednice 

ponuditelja GP Krk d.d. i Viadukt d.d.. Slijede odluke, sklapanje ugovora i početak radova. 

 Emil Polonijo je primijetio kako se ne izvješćuje o postupanjima po zaključcima sa sjednica Općinskog 

vijeća, pa zahtijeva pisano očitovanje načelnika o istima.  Nadalje, načuo je da Mjesni odbor Jurandvor 

pregovara s potencijalnim investitorima u svezi sa stavljanjem u funkciju objekta - bivši „diskont“ 

(škola, tvornica…), pa ga zanima o čemu se radi i zahtijeva o istome cjelovitu pisanu informaciju. 

Dodatno, pisanu obavijest od načelnika zahtijeva i o temi razgovora s ovlaštenim predstavnicima 

Valamara održanima 18. veljače 2016. godine. 

Zamjenik načelnika je na dio pitanja odgovorio rekavši da su, koliko je njemu poznato, bila dva pisma 

namjere u svezi s „aktiviranjem“ nekretnine kao hostela ili sl., o tome je zatraženo i dobiveno pozitivno 

mišljenje nadležnog ureda PGŽ za graditeljstvo. 

 Nenad Polonijo je, kao član Vijeća MO Jurandvor, nazočio razgovorima sa zainteresiranim 

investitotrima (Vela plaža d.o.o., U.O. „Tropica) u objekt „diskont“, od kojih se jedan prijedlog čini 

zanimljivijim i uslijedit će konkretnija prezentacija projekta. 

Isti vijećnik pita ima li Općina alternativni akcijski plan prikupljanja i odvoza selektiranog otpada, koji 

u 2. fazi predviđa uvođenje naplate po količini (m³) otpada, sve za slučaj da aktualni način propadne, 

jer takvih primjera ima u bližem susjedstvu i isto bi imalo katastrofalne posljedice. 

Predsjednik vijeća je podsjetio vijećnika da je, na temu prikupljanja i odvoza otpada, upriličena 

prezentacija, na kojoj su stručne službe Ponikve eko d.o.o. odgovarali na pitanja, ali da, među 

vijećnicima, nije bilo odviše zainteresiranih. 

Vijećnik Nenad Polonijo je, u nastavku, nazočne upoznao sa sadržajem e-maila kojim mu se obratila 

gđa Cvitkušić – Lužina. Ona moli da Vijeće izmijeni odluku kojom je minimalna širina prometnice, 

nakon postavljanja ugostiteljske terase, utvrđena na 3,5 m. Provedbom takve odluke će se određenom 

broju vlasnika ugostiteljskih objekata smanjiti površina terasa u odnosu na onu kakvu su imali ranijih 

godina, koja, kao takva, nikome nije smetala, a smanjenjem će se ugroziti egzistencija nekoliko obitelji. 

Kao vijećnika ga zanima može li Općinsko vijeće išta učiniti da bi se udovoljilo zamolbi. 

Predsjednik Vijeća je dodao da su se 4 ugostitelja obratila i službeno Općinskom vijeću s istim 

problemom, te da im je on, u pisanom obliku, objasnio kako Općinsko vijeće nije odluku donijelo, da je 

istu donio Općinski načelnik koji je nesporno i ovlašten takvu odluku donijeti, te da Općinsko vijeće 

nije nadležno istu niti poništiti, niti izmijeniti. 

 Mr.sc. Majda Šale ocjenjuje neprimjerenim da o ishodu natječaja za izradu idejnog rješenja Palade 

članovi Općinskog vijeća saznaju tek iz javnih medija ili s internetske stranice Općine. Smatra da su 

vijećnici to trebali znati znatno ranije od ostalih, te da se takvim postupanjem zapostavilo 

predstavničko tijelo, što je neprihvatljivo. Nadalje, uvidom u prihvaćeni stručni rad, naišla je na niz 

pogrešnih naziva lokaliteta – toponima, na iskrivljenom bašćanskom dijalektu, te takve pogreške treba 

žurno ispraviti. 

Istu vijećnicu zanima da li se išta poduzima kako bi se uklonila ili, barem, uredila nakaradna drvena 

konstrukcija (ZIPLINE) kod glagoljskog slova „A“. 

Predsjednik Vijeća je skrenuo pozornost da je idejno rješenje Palade namjeravao predočiti vijećnicima, 

ali da je, u međuvremenu, organizirana javna prezentacija – izložba radova. Zamjenik načelnika se 

nadovezao da je natječaj proveden u skladu sa Zakonom, a da je stručni dio odabira najprihvatljivijeg 

rada urađen po odredbama odgovarajućeg pravilnika Društva arhitekata Rijeka. Spomenuta Izložba u 

galeriji Zvonimir, 03.03.2016. godine u 18,00,  je prvo predočenje idejnog rješenja javnosti pa tako i 

članovima Općinskog vijeća. Članovi ocjenjivačkog suda se biraju po Pravilniku DAR-a, u kojem su od 

strane naručitelja bili Općinski načelnik i njegov zamjenik. Ostali članovi su iz struke tj. članovi 

Društva arhitekata Hrvatske, odnosno ovlašteni arhitekti. U samom  Projektnom zadatku sudjelovali su: 

Toni Juranić, Hajrudin Mulaosmanović, Silvija Capić, Ivana Kovačić, Ivana Lončar Trinajstić, Darija 

Tomašić, Dinko Hrešić, Anđelko Petrinić i Tatjana Rakovac.  

U svezi s drvenom konstrukcijom koja nagrđuje vidikovac, obzirom da se nalazi na površini koja nije 

vlasništvo Općine Baška, ponovit će se prijava nadležnoj inspekciji. 

Vijećnica mr.sc. Majda Šale je ponovila da o stručnosti pri izboru najboljeg natječajnog rada ne želi 

raspravljati, jer nije stručna, ali da i dalje smatra da su radovi trebali biti predočeni vijećnicima prije 

nego li su dani u javnost. 

 Vijećnici Rafaeli Frgačić, na njezin upit, zamjenik načelnika je odgovorio da na sastanku s 

predstavnicima Valamara nisu usuglašavani stavovi u svezi s UPU 11 A. 

Nakon aktualnog sata predsjednik Općinskog vijeća Ivica Juničić utvrdio je postojanje kvoruma i temeljem 

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

izostavljanjem točke 2. „Izvješće Općinskog načelnika o događanjima između sjednica Općinskog vijeća“ i 

točke 14. „Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška – informacija“ s 
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najavljenog dnevnog reda sjednice, jer je Općinski načelnik izostao sa sjednice zbog bolesti, te jer stručni 

izrađivač plana smatra da su sve daljnje rasprave oko nacrta plana suvišne, odnosno svi razlozi pristupanja 

izmjenama i dopunama plana su uvaženi i uvršteni u nacrt prijedloga. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se izmjena dnevnog reda za 27. sjednicu Općinskog vijeća izostavljanjem točaka 2. „Izvješće 

Općinskog načelnika o događanjima između sjednica Općinskog vijeća“ i 14. „Prijedlog III. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška – informacija“. 

 

Nakon toga utvrđuje se sljedeći  

 

 

D n e v n i  r e d 

 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 16. 

prosinca 2015. godine, 

2. Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Baška za 2015. godinu i planiranim aktivnostima za 

2016. godinu, 

3. Prihvaćanje Izvješća Državnog ureda za reviziju - prijedlog, 

4. Odluka o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje - prijedlog, 

5. Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav  i razvoj 

Općine - prijedlog, 

6. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Baška - prijedlog, 

7. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Baška u 2016. godini - prijedlog, 

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Baška - 

prijedlog, 

9. Odluka o otpisu imovine zbog nemogućnosti pružanja buduće ekonomske koristi - prijedlog, 

10. Odluka o poništenju odluka o odobrenju zamjene nekretnina - prijedlog, 

11. Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Baška - prijedlog, 

12. Zapisnici Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine, 

13. Razno. 

 

Ad 1./ Vijećnik mr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med. smatra da su navodi iz točke 23. Zapisnika s 26. 

sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 16. prosinca 2015. godine – druga rečenica, nespretno 

formulirani, pa predlaže da se izmijeni, te da, umjesto 

„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.“, sada glasi: 

„U svezi s time se Thalassotherapia očitovala da će se pridržavati preuzetih ugovornih obveza glede 

pružanja usluga pacijentima s otoka Krka, te da će kardiolog iz Thalassotherapie periodično obavljati 

preglede u Domu zdravlja u Krku.“. 

 

Na poziv predsjednika Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

Z a k l j u č a k 

1. Prihvaća se izmjena Zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 16. prosinca 

2015. godine, na način da u točki 23., druga rečenica sada glasi: 

„U svezi s time se Thalassotherapia očitovala da će se pridržavati preuzetih ugovornih obveza 

glede pružanja usluga pacijentima s otoka Krka, te da će kardiolog iz Thalassotherapie 

periodično obavljati preglede u Domu zdravlja u Krku.“. 

2. S uvrštenom izmjenom iz točke 1. ovog Zaključka potvrđuje se i usvaja Zapisnik s 26. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Baška, održane 16. prosinca 2015. godine 

 

Ad 2./ Nakon prezentiranog izvješća o radu Turističke zajednice Općine Baška za 2015. godinu i planiranim 

aktivnostima za 2016. godinu Općinskom vijeću od strane direktorice TZ Općine Baška, Ivane Kovačić – 

cjelovito izvješće o radu TZ Općine Baška dostupno je na linku 
https://drive.google.com/file/d/0B1Va5SbCvBfNUDc2TGZldkszekk/view?usp=dr

ive_web - 

uslijedila su pitanja i komentari vijećnika, pa tako Nenad Polonijo pita koliko hotela će u Baški raditi za 

Uskrs, te tko će urediti, sada zapuštene, margare, čiji obilazak je dio turističke ponude. Ivana Kovačić, 

https://drive.google.com/file/d/0B1Va5SbCvBfNUDc2TGZldkszekk/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B1Va5SbCvBfNUDc2TGZldkszekk/view?usp=drive_web
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direktorica TZ Općine Baška je odgovorila da će jedini otvoreni hotel za Uskrs biti „Forza“, a da će se hotel 

„Corinthia“ otvoriti koncem travnja. O uređenju margara se nije previše razmišljalo, jer se šetačima pokazuju 

onakvi, kakvi jesu – autentični, ali da će se na tu temu pokušati razgovarati s PD „Obzova“. 

Ivana Vasilića zanima kako se odvijaju aktivnosti u svezi s ponovnom organizacijom manifestacije „Crna 

ovca“. Odgovoreno je da se intenzivno radi na vraćanju „Crne ovce“ u Bašku, pregovori s tvrtkom STUDIO 

CONEX su u tijeku, ali da trenutno zapinje financijska konstrukcija. Okvirna cijena je cca 500.000,00 kn 

bruto. 

U saznanju da je za „Crnu ovcu“ u općinskom proračunu osigurano 100.000,00 kn, dio vijećnika (Rafaela 

Frgačić, Ivica Juničić…) smatra da bi se trebalo iznaći još proračunskih sredstava, jer je svima dobro 

poznato što i koliko je značila „Crna ovca“ za Bašku. 

Mr.sc. Majda Šale bi željela da vijećnici pohvale rezultate rada TZ Općine Baška i podrže direktoricu u 

daljnjem uspješnom radu. Treba težiti produženju turističke sezone (predsezona i posezona), te dodatno 

potaknuti agencije na suradnju s TZ Općine Baška i animiranje iznajmljivača, jer se, u proteklom razdoblju, 

za razliku od udruga, nisu odviše iskazale. 

Na prijedlog predsjednika Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

Z a k l j u č a k 

Predlaže se Općinskom načelniku, ukoliko se pokaže potrebnim za zaokruživanje financijske konstrukcije 

održavanja manifestacije "Crna ovca", iznaći dodatnih do 50.000,00 kn.   

 

Ad 3./ Pri razmatranju izvješća Državnog ureda za revizije o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i 

raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Baška, koje je u izvješću ocijenjeno djelomično učinkovitim, 

te su dane preporuke za poboljšanje, Nenada Polonija zanima pridržava li se Općina preporuka revizije, na 

što mu je pozitivno odgovoreno, a i iz očitovanja Općinskog načelnika na nalaz je to razvidno. Registar 

nekretnina je ustrojen i treba ga ažurirati, a Povjerenstvo za popis imovine i obveza je, sa stanjem 31. 

prosinca 2015. godine, utvrdilo stanje. Dakako, ostaju i daljnji zadaci na izvršavanju kojih treba ustrajati. 

Mr.sc. Majda Šale je primijetila da, mada podjednake veličine kao i Općina Baška, Općina Punat ima 

iskazanu daleko veću vrijednost imovine od Općine Baška. Kako je u odgovoru navedeno, Općina Baška 

nije izvršila procjenu vrijednosti svih evidentiranih nekretnina, pa i to utječe na manjkavost u spomenutom 

podatku. 

Na poziv predsjednika Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

Z a k l j u č a k 

Predlaže se Općinskom načelniku imenovanje Povjerenstva (ili potvrđivanje postojećeg koje je obavilo popis 

imovine) koje će se, uz zadužene službenike, dodatno angažirati na utvrđivanju stvarnog stanja imovine i 

procjenu vrijednosti tijekom cijele godine, te ustrojavanju relevantnog registra nekretnina, te se za 3 (tri) 

mjeseca očekuje izvješće načelnika o provedbi ovog zaključka. 

 

Nakon toga, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka, o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području 

Primorsko-goranske županije, koji se odnosi na Općinu Baška, klasa: 041-01/15-10/16, urbroj: 613-10-16-

149, od 15. siječnja 2016. godine. 

 

Ad 4./ Slijedom prijedloga Odbora za izbor i imenovanje, a drugih prijedloga nije bilo, na poziv 

predsjednika, Općinsko vijeće, većinom glasova (8 „ZA“; 2 „SUZDRŽANA“) donosi 

 

O D L U K U 

o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje 

Za člana Odbora za izbor i imenovanje, umjesto preminulog Sanjina Grgurića, bira se Ivan Čubranić 

 

Ad 5./ Slijedom prijedloga Odbora za izbor i imenovanje, a drugih prijedloga nije bilo, na poziv 

predsjednika, Općinsko vijeće,  

5.1. većinom glasova (7 „ZA“; 1 „PROTIV“; 2 „SUZDRŽANA“) donosi 

 

O D L U K U 

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

Mladen Frgačić razrješuje se dužnosti člana Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj 

Općine. 

Mr.sc. Majda Šale izabire se za člana Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine. 
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5.2. većinom glasova (8 „ZA“; 2 „SUZDRŽANA“) donosi 

 

O D L U K U 

o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj 

Općine 

 

Emil Polonijo razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj 

Općine. 

Mr.sc. Majda Šale imenuje se predsjednicom Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj 

Općine. 

 

 

. 

Ad 6./ Odbor za izbor i imenovanje na sjednici 12. siječnja 2016. godine, nakon provedenog Javnog poziva, 

sastavio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 

Općine Baška s popisom važećih kandidatura, kako slijedi – ime i prezime člana; ime i prezime zamjenika 

člana; predlagatelj: 

1. Dario Buršić; Mario Greblički; Udruga LAMPADA 

2. Marin Dorčić; Borna Dujmović; Udruga LAMPADA 

3. Tomislav Đordić; Antonio Grlj; Nogometni klub VIHOR 

4. Matija Marulić; Dean Lolić; DVD Baška 

5. Kristian Medved; Bojan Rode; Neformalna skupina mladih 

6. Mihael Tomašić; Paolo Derenčinović; Neformalna skupina mladih 

Glasački listići podijeljeni su vijećnicima i pristupa se tajnom glasovanju. 

Po završetku glasovanja, predsjednik Vijeća i pročelnik prebrojili su glasove i utvrdili rezultat, kako slijedi: 

1. Dario Buršić; Mario Greblički; Udruga LAMPADA      3 glasa 

2. Marin Dorčić; Borna Dujmović; Udruga LAMPADA    10 glasova 

3. Tomislav Đordić; Antonio Grlj; Nogometni klub VIHOR     9 glasova 

4. Matija Marulić; Dean Lolić; DVD Baška     10 glasova 

5. Kristian Medved; Bojan Rode; Neformalna skupina mladih     9 glasova 

6. Mihael Tomašić; Paolo Derenčinović; Neformalna skupina mladih    9 glasova 

 

Temeljem utvrđenih rezultata glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

o izboru članova Savjeta mladih Općine Baška 

 

U Savjet mladih Općine Baška izabrani su: 

1. Marin Dorčić, član; Borna Dujmović, zamjenik člana; Udruga LAMPADA 

2. Matija Marulić, član; Dean Lolić, zamjenik člana; DVD Baška     

3. Tomislav Đordić, član; Antonio Grlj, zamjenik člana; Nogometni klub VIHOR   

4. Kristian Medved, član ; Bojan Rode, zamjenik člana; Neformalna skupina mladih  

5. Mihael Tomašić, član; Paolo Derenčinović, zamjenik člana; Neformalna skupina mladih     

 

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih sazvat će predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana 

objave rezultata izbora. 

 

 

Ad 7./ Nakon kraćeg obrazloženja predsjednika, na poziv istoga, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Baška u 2016. godin 

 

Ad 8./ Prijedlog akta obrazložio je pročelnik, pa na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Baška 

 

Ad 9./ Nakon pročitanog obrazloženja iz materijala za sjednicu, predsjednik vijeće je pozvao na glasovanje, 

a Općinsko vijeće, većinom glasova (8 „ZA“; 2 „SUZDRŽANA“) donosi 
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O D L U K U 

o otpisu imovine zbog nemogućnosti pružanja buduće ekonomske koristi 

 

Ad 10./  Na poziv predsjednika Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Odluka o odobrenju zamjene nekretnina 

 

1. Stavlja se izvan snage odluka donesena na 23. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. rujna 2015. godine 

pod točkom 14. kojom je odobreno 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. 

2. Stavlja se izvan snage odluka donesena na 26. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. prosinca 2015. 

godine pod točkom 19. kojom je odobreno 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. 

 

Ad 11./ Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće donosi 

 

O D L U K U 

 

 većinom glasova (8 „ZA“; 2 „SUDRŽANA“) 

 

Odobrava se prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Baška, označene kao k.č. br. 605/2, k.o. Baška - Nova, 

površine 175 m². 

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

vještaka, provesti natječaj za prodaju k.č. br. 605/2, k.o. Baška - Nova, te zaključiti ugovor o kupoprodaji s 

najpovoljnijim ponuditeljem. 

 

 većinom glasova (9 „ZA“; 1 „SUDRŽAN“) 

 

Odobrava se prodaja dijela od 1/3 nekretnine u suvlasništvu Općine Baška, označene kao k.č. br. 2282, k.o. 

Baška - Nova, površine 33,66 m². 

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

vještaka, provesti natječaj za prodaju k.č. br. 2282, k.o. Baška - Nova, te zaključiti ugovor o kupoprodaji s 

najpovoljnijim ponuditeljem. 

 

 većinom glasova (9 „ZA“; 1 „SUDRŽAN“) 

 

Odobrava se prodaja nekretnina označenih kao 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. 

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. 

 

 jednoglasno 

 

Odobrava se prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Baška, označene kao k.č. br. 1326 k.o. Baška - Nova 

površine 114 m2 . 

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. 

 

Ad 12./ Slijedom prijedloga Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine sa sjednice 

održane 26. siječnja 2016. godine, Općinsko vijeće, na poziv predsjednika, jednoglasno donosi 
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Z a k l j u č a k 

Zahtijeva se od Općinskog načelnika: 

 u roku od 15 dana, pokrenuti postupak nabave „Strategije upravljanja Velom plažom i plažnim 

prostorom u funkciji razvoja destinacije“, s rokom dovršenja 01. kolovoza 2016. godine, 

 u okviru ovlasti koje ima, naložiti TD Baška d.o.o. započeti s pripremnim radnjama koje će 

rezultirati time da TD Baška d.o.o. ishodi višegodišnju koncesiju na Veloj plaži, u sklopu čega i 

odmah započeti s izradom Studije gospodarske opravdanosti za dobivanje koncesije. 

Zamjenik načelnika je podsjetio vijećnike kako je PGŽ još u 2014. godini u Plan koncesioniranja stavila 

Velu plažu i da je tada bio trenutak početka izrade Studije gospodarskog korištenja Vele plaže, koja bi  

poslužila, kao baza podataka, za izradu Studije opravdanosti davanja koncesije, koju je i inače dužan 

napraviti davatelj koncesije. Na zadnjem sastanku s predstavnicima Upravnog odjela za pomorsko dobro, 

promet i veze saznalo se da je sklopljen ugovor s Pomorskim fakultetom u Rijeci za izradu spomenute 

studije, čija će prva radna verzija biti gotova do kraja trećeg mjeseca. Po završetku Studije opravdanosti 

davanja koncesije, a koja će sadržavati sve elemente potrebne za objavu natječaja koncesioniranja, TD 

Baška ili bilo koja druga osoba, zainteresirana za koncesiju, može krenuti u izradu Studije gospodarenja 

Velom plažom, koja će ujedno biti i sastavni dio prijave na natječaj. Prije konačnog utvrđivanja Studije 

opravdanosti davanja koncesije, svim zainteresiranim osobama na području Općine Baška, omogućit će se 

izjašnjavanje na različitim razinama rasprave.  

Vijećniku Nenadu Poloniju zamjenik načelnika je decidirano odgovorio da nema  „zatvorene“ koncesije na 

Veloj plaži. 

 

Ad 13./ Obzirom da je predsjednik Vijeća najprije dozvolio raspravu vijećnika, mada je još tijekom trajanja 

„Aktualnog sata“ obećao da će mu dati riječ u ovoj točki, potom da će mu omogućiti raspravu odmah iza 

rasprave vijećnika, predsjednik Vijeća MO Draga Bašćanska, Hrvoje Dragoslavić, napušta sjednicu. 

Vijećnik Emil Polonijo je upozorio: 

 da je sunčalište kod Centralina  zapušteno, a nalazi se na glavnoj plaži i trebalo bi ga urediti, 

pogotovo jer su i neke privatne površine nedavno uređene, 

 na Staroj rivi, na kojoj neki ugostiteljski objekti imaju terasu, ostavljeno je smetište od koga rđa 

izjeda kamene ploče. 

Ponovio je i ranije izneseno vijećničko zapažanje o gomili fekalija na šetnici, koje isplivaju iz kanalizacije 

nakon velikih kiša. 

Zamjenik načelnika je na pitanja istog vijećnika odgovorio: 

 da je pokrenut postupak asfaltiranja Bodulske ulice, odnosno da je dovršen projekt, 

 da tzv. komunalno dvorište – POSAM ostaje i dalje na sadašnjoj lokaciji, koja je predviđena i u 

izmjenama PPUO Općine Baška, 

 da Ponikve nije upoznato sa stavom Općinskog vijeća o izgradnji vjetroelektrana, barem ne 

službeno. 

Općinsko vijeće završava sjednicu u 20:30 sati. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik: 

 

Mladen Hero       Ivica Juničić 

 

 

 

DOSTAVITI: 
 članovima Općinskog vijeća, 

 Općinskom načelniku - ovdje, 

 zamjeniku Općinskog načelnika, 

 pročelniku JUO - ovdje, 

 voditelju Ureda načelnika - ovdje, 

 voditelju 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, 

 web stranica, 

 pismohrana - ovdje. 


