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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/16-01/2 

URBROJ: 2142-03-01/1-16-3 

Baška, 27. travnja 2016. godine 

Z A P I S N I K 

s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 27. travnja 2016. godine s početkom u 19:00 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, Nenad Polonijo (djelomično - do 15. točke 

dnevnog reda), Ivan Vasilić (djelomično - do 10. točke dnevnog reda) 

Odsutni:  mr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med., Nataša Plišić 

Ostali nazočni:  Ana Seršić, članica Vijeća MO Baška, mr.sc.Toni Juranić, dipl.oec., Općinski 

načelnik, Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik Općinskog načelnika, Mladen Hero, 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Darko Krpan, voditelj Ureda Općinskog 

načelnika, Vanja Fabijan, voditelj Odsjeka za komunalni sustav, prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, Darko Krpan, voditelj Ureda Općinskog 

načelnika, Karla Jurešić, direktorica TD Baška d.o.o., Irena Žic-Orlić, ravnateljica 

Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk (djelomično - samo  13. točka dnevnog 

reda), Anamarija Satinović, voditeljica Računovodstva Dječjeg vrtića “Katarina 

Frankopan“ Krk (djelomično - samo  13. točka dnevnog reda) 

Aktualni sat:  
 

 Vijećnica Mira Dorčić izrazila je nezadovoljstvo dinamikom radova na rekonstrukciji područne škole, te 

zahtijeva od Općinskog načelnika da u bitnome izvijesti o tijeku radova, posebno o tome koliko projekt 

kasni i da li će se mijenjati financijska konstrukcija s obzirom na izmjene projekta i građevinske dozvole. 

Općinski načelnik pročitao je bilješku s redovitog sastanka predstavnika Općine, izvođača i nadzora, koju 

je sastavio voditelj radova dipl.ing. Zoran Bursać iz GP Krk, na kojem je zaključeno da će se do 1. lipnja 

2016. godine dovršiti betonska konstrukcija stare škole, te će se pokušati izvesti krov. Na sportskoj 

dvorani se planira postaviti alu stolariju, osim prozora između višeg i nižeg dijela dvorane. Također bi se 

postavili krovni paneli dvorane, a u okolišu bi se izgradio potporni zid na zapadnom rubu parcele prema 

glavnoj cesti. Također bi se po primitku novih projekata izradio dio instalacija. Zbog izmjena i dopuna 

projekta, odnosno čekanja na izdavanje novih nacrta, građevinsko-obrtnički radovi kasne oko 4 mjeseca, 

a radovi na strojarskim instalacijama nisu još ni započeli. Rok za izradu projekata je 29. travnja 2016. 

godine plus još tjedan dana da se projekti uvežu. Da bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme, prijedlog je da 

se dio  radova unutar objekta izvodi i preko sezone, barem do 1. srpnja i nakon 1. rujna, inače je upitan 

rok do kraja tekuće godine.  Dodatno pojašnjenje razloga kašnjenja dao je zamjenik načelnika Hajrudin 

Mulaosmanović, koji je istaknuo da je prvo veće kašnjenje bilo zbog usaglašavanja s konzervatorima, a 

drugo zbog problema oko temeljenja i izrade nove statike koji su uvjetovali izmjene glavnog projekta i 

građevinske dozvole.  U međuvremenu su radovi tekli usporeno, a tek nakon dovršetka novih projekata 

znat će se koliko će biti poskupljenje. Nakon kraće diskusije, predsjednik vijeća je istaknuo da će za 

slijedeću sjednicu Općinskog vijeća predložiti kao posebnu točku dnevnog reda detaljnije izvješće o 

radovima na školi, te po potrebi pozvati i predstavnike izvođača.    

 Vijećnik Emil Polonijo ističe da svako ljeto imamo isti problem s prometom, te pita kada će biti 

pokrenuta procedura zapošljavanja drugog komunalnog redara, koji bi mogao biti ispomoć prometnom 

redaru. Istaknuo je da je zapošljavanje drugog komunalnog redara u skladu sa zaključkom vijeća i za to 

su u proračunu predviđena sredstva, te je na njegov prijedlog jednoglasno donesen zaključak da se žurno 

krene u zapošljavanje drugog komunalnog redara.   

 Vijećnik Emil Polonijo nadalje postavlja pitanje o odlagalištu materijala od iskopa vodospreme kojeg je 

izvodio GP Krk, a koje se nalazi na zemljištu Općine Baška na lokaciji kod Stare Baške. Unatoč ugovoru 

s Općinom Punat koja je trebala samljeti odloženi materijal i njime nasipati svoje plaže, materijal nije 

uklonjen, a odlagalište je postalo smetlište Stare Baške. Općinski načelnik je izvijestio da je po tom 

pitanju održan sastanak s predstavnicima Općine Punat, koji su izjavili da su svoj dio materijala uklonili, 

a da su nanosi materijala doneseni od strane fizičkih osoba. Na prijedlog vijećnika Emila Polonija 

zaključeno je da se izvrši izvid na terenu i poduzmu potrebne aktivnosti.  
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 Vijećnica Majda Šale pita da li se, u skladu sa zaključkom Odbora za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i razvoj Općine, krenulo u izradu strategije upravljanja Velom plažom. Općinski načelnik istaknuo 

je da je prvi korak Studija opravdanosti davanja koncesije na pomorskom dobru, koju je po zahtjevu 

Primorsko-goranske županije izradio Pomorski fakultet u Rijeci. Kao sljedeći korak bi u suradnji s 

Odborom trebalo krenuti od te studije. Vijećnica Majda Šale se ne slaže i ističe da je plaža najvažniji 

resurs Baške, te je Odbor točno zaključio što se želi dobiti studijom. Smatra da studija opravdanosti koju 

je izradila županija neće dati odgovore na ono što je zaključio Odbor, te trebamo izraditi svoju strategiju 

upravljanja kao zasebnu studiju. U diskusiji koja je uslijedila predsjednik vijeća je istaknuo da studija 

treba obuhvatiti šire područje od same plaže, te će izrada dulje trajati i zato je treba čim prije započeti.  

 Vijećnicu Majdu Šale nadalje zanima da li se nešto napravilo u Zavičajnom muzeju i kada će se otvoriti. 

Smatra da je za turističku ponudu bitnije da bude otvoren u pred i posezoni nego u samoj turističkoj 

sezoni. Općinski načelnik je izvijestio da će se kao i svake godine muzej urediti i očistiti, a bit će otvoren 

kao i prošle godine uz angažman vodiča preko učeničkog odnosno studentskog ugovora. Namjeravalo se 

muzej predati na upravljanje Turističkoj zajednici Općine Baška, ali ona ove sezone za to nije spremna, 

pa će se ta mogućnost razmotriti za slijedeću godinu. Zamjenik Općinskog načelnika je izvijestio da je 

projekt rekonstrukcije muzeja u završnoj fazi izrade, a odnosi se na obnovu krova, zidova, stepeništa i 

stolarije, dok za obnovu fasade konzervatori nisu dali suglasnost da se rješava u smislu  toplinske 

izolacije, nego samo sa žbukom čiji će izgled i sastav komponenti odrediti njihov ured.  Druga faza koja 

će uslijediti je izrada projekta unutarnjeg uređenja i očuvanja eksponata. Namjerava se projekt prijaviti 

za sredstva europskih i domaćih fondova, ali će za uspjeh povlačenja sredstava  zapreka biti imovinsko-

pravni odnosi, odnosno suvlasništvo s fizičkim osobama, te će se sa suvlasnicima pokušati postići 

dogovor. 

 Vijećnik Nenad Polonijo ističe da je posljednjih godinu dana zamjetno povećana količina kamenca u 

vodi iz vodovoda, te su učestala oštećenja slavina i vodovodnih instalacija. Pita da li je to od strane 

Općine uočeno, te da li se od komunalnog društva PONIKVE može zatražiti analiza vode. Općinski 

načelnik je istaknuo da u izvješćima koje Općina redovito dobija od komunalnog društva nema takvih 

podataka, ali vijećnik Nenad Polonijo zahtijeva da općina od komunalnog društva zatraži izvješće 

odnosno analizu kvalitete bašćanske vode.  

 Vijećnik Nenad Polonijo nadalje pita da li se sredstva koja su bila planirana za sufinanciranje „Crne 

ovce“, budući da je taj projekt otpao, mogu upotrijebiti za sanaciju krova zgrade Doma u Baški. Općinski 

načelnik je izvijestio da su, neovisno o manifestaciji „Crna ovca“, već proširene aktivnosti proslava i 

pokroviteljstava, posebno povodom dana Općine koji će se obilježiti višednevnim programom. Dobar dio 

sredstava utrošit će se na te programe, a ako nešto uopće ostane smatra da bi ta sredstva bilo bolje utrošiti 

na druge stvari, kao npr. Božićne dekoracije. Iz tih sredstava će se također na zamolbu Turističke 

zajednice Općine Baška sufinancirati program Ribarskih dana.  

 Vijećnika Ivana Vasilića zanima zbog čega je propao projekt „Crna ovca“. Općinski načelnik je izvijestio  

da je glavni problem u tome što nije zatvorena financijska konstrukcija. Na dodatno pitanje vijećnika 

Ivana Vasilića, Općinski načelnik je istaknuo da je nedostajalo 70-tak tisuća kuna, ali osim nedostatka 

sredstava problem je bio i u kašnjenju agencije koja je pripremala manifestaciju. Nakon kraće diskusije 

zaključeno je da se od Turističke zajednice Općine Baška zatraži izvješće o razlozima otkazivanja 

manifestacije „Crna ovca“.  

 Vijećnik Arist Dekanić, u svezi s objavljenim natječajem za prometovanje turističke elektro kočije, 

upozorava da na više mjesta na šetnici nije moguće njeno mimoilaženje s turističkim vlakićem. Općinski 

načelnik smatra da neće biti problema jer je električna kočija manja, ali ako bude problema prilagodit će 

se vrijeme vožnje, tako da električna kočija ne prometuje istovremeno kada i turistički vlakić. 

Napomenuo je da je natječaj za elektro kočiju ciljano objavljen na rok od godinu dana, da bi se vidjelo 

kako će funkcionirati. U diskusiji koja je uslijedila, dio vijećnika izrazio je neslaganje s odlukom o 

raspisivanju natječaja za prometovanje turističke elektro kočije, jer smatra da će dolaziti do gužve i 

zastoja na šetnici.  

 Vijećnica Rafaela Frgačić pita temeljem čega su određeni kriteriji za bodovanje u Natječaju za 

financiranje javnih potreba, odnosno da li su kriteriji propisani ili ih je Općina slobodno određivala. 

Općinski načelnik je istaknuo da kriteriji nisu propisani, te da je to prvi natječaj temeljem nove Uredbe. 

Kako zbog toga Općina nije imala iskustava, usklađivali su se kriteriji s dugim jedinicama lokalne 

samouprave koje su pripremale odgovarajuće natječaje. Nastojalo se odrediti kriterije temeljem kojih 

lokalne udruge neće biti u podređenom položaju u odnosu na udruge s drugih područja koje se 

eventualno natječu za općinska sredstva. Zamjenik općinskog načelnika istaknuo je da je jedini ispravni 

način da Općina zajedno s udrugama izradi plan aktivnosti za 2017. godinu, na temelju kojeg će se 

planirati sredstva. Udruge koje ne planiraju aktivnosti ne mogu ni dobiti sredstva. Tako će se ubuduće 

činiti, a ova godina je prva pa ćemo iz nje izvući iskustva. Takav odgovor zadovoljio je vijećnicu.  

 Vijećnicu Rafaelu Frgačić nadalje zanima stastus ugostiteljskog objekta „Ribar“ koji je zatvoren. Pita da 

li se zna da li će ga vlasnik otvoriti, a s obzirom na saznanje da se objekt prodaje, zanima je da li Općina 
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ima interes za kupnju. Općinski načelnik odgovorio je da je to jedna od točki njegovog izvješća, te će 

vijećnica dobiti odgovor kasnije tijekom sjednice. 

 

 Predsjednik vijeća Ivica Juničić pita kako je uređeno korištenje prostora u zgradi Doma u Baški, kojeg 

koriste razne udruge, te u kakvom je stanju Dom i kako se njime upravlja. Općinski načelnik potvrdio je 

da je dom u vrlo lošem stanju, krov propušta i prostorije su vlažne, te je nužna sanacija. Prije donošenja 

odluke o sanaciji, potrebno je međutim razmotriti i troškove kasnije uporabe i tekućeg održavanja zgrade, 

koji će u proračunu predstavljati veću stavku od same sanacije, koliko god ona iznosila.  Mjesni odbor 

Baška pokrenuo je inicijativu za sanaciju Doma, te je u tu svrhu izrađeno idejno rješenje koje načelnik 

ocjenjuje dobrim. Na posebno pitanje predsjednika vijeća, Općinski načelnik je odgovorio da nisu 

sklopljeni ugovori s korisnicima prostorija u Domu, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. 

Napomenuo je da je u postupku nove katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige na objektu upisano 

suvlasništvo fizičke osobe, što otežava bilo kakvo planiranje radova, te će se taj problem u narednom 

razdoblju rješavati u skladu s prijedlogom Odvjetničkog društva Knežević i partneri.   

 Predsjednika vijeća Ivicu Juničića nadalje zanima što se u protekle dvije godine napravilo u svezi s 

izgradnjom zaobilaznice Drage Bašćanske. Općinski načelnik je izvijestio da je održano više sastanaka 

na temu zaobilaznice i mostova preko Vele Rike, o kojima je zamjenik Općinskog načelnika izvijestio na 

prošloj sjednici vijeća. Na svim sastancima su predstavnci hrvatskih cesta istaknuli da nije upitna 

izgradnja mostova, ali ugovor još nije potpisan. Općina je požurila aktivnosti, te je za 5. svibnja 2016. 

godine dogovoren novi sastanak kod direktora Hrvatskih cesta, na kojem će načelnik i njegov zamjenik 

uz razgovor o mostovima otvoriti i temu o zaobilaznici Drage Bašćanske.  
 

Nakon aktualnog sata predsjednik Općinskog vijeća Ivica Juničić izvijestio je da su vijećnici Aleksandar 

Čubranić i Nataša Plišić opravdali izostanak, te je utvrdio postojanje kvoruma. Pozdravio je i predstavio 

novog voditelja Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišaVanju 

Fabijana i novu direktoricu TD Baška d.o.o. Karlu Jurešić. 

Predsjednik vijeća je nadalje izvijestio da su vijećnici Nataša Plišić, Rafaela Frgačić i Nenad Polonijo 

dostavili prijedlog amandmana na dnevni red 28. sjednice Općinskog vijeća, s prijedlogom brisanja 9., 10. i 

12. točke dnevnog reda, te uvrštavanja nove točke dnevnog reda. Kako je odredbama Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Baška uređeno da prijedlog izostavljanja neke točke predloženog dnevnog reda 

može dati predsjednik na samoj sjednici, ipak, predsjednik Vijeća, kao svoj prijedlog, daje na glasovanje 

prijedlog vijećnika. 

Na poziv predsjednika, ZA prijedlog brisanja 9. točke dnevnog reda (Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za 

obavljanje djelatnosti „organizacija i naplata parkiranja“ - prijedlog) glasovala su 2 vijećnika, te prijedlog 

nije prihvaćen. 

Na poziv predsjednika, ZA prijedlog brisanja 10. točke dnevnog reda (Zaključak/stav Općinskog vijeća o 

projektu izgradnje vjetroelektrana - prijedlog) glasovala su 2 vijećnika, te prijedlog nije prihvaćen. 

Na poziv predsjednika, ZA prijedlog brisanja 12. točke dnevnog reda (Suglasnost za sklapanje ugovora o 

nagodbi - k.č. br. 2238/1 k.o. Baška-nova - prijedlog) glasovala su 2 vijećnika, te prijedlog nije prihvaćen. 

Predsjednik vijeća istaknuo je da predlaže neprihvaćanje prijedloga dopune dnevnog reda točkom 

„Obrazloženje razloga zastoja u donošenju III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška“, 

te je većinom glasova (6 „ZA“; 2 „PROTIV“; 1 „SUZDRŽAN“) prihvaćen njegov prijedlog, te dnevni red 

nije dopunjen predloženom točkom dnevnog reda. 

Nakon toga, na prijedlog predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 1 „SUZDRŽAN“) 

utvrđuje sljedeći  

D n e v n i  r e d 
 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 25. veljače 

2016. godine, 

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

3. Izvješće Općinskog načelnika o radu u razdoblju od 1. srpnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. 

godine, 

4. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini, 

5. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini, 

6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2015. godinu, 

7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu - prijedlog, 

8. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2) - 

prijedlog, 

9. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za obavljanje djelatnosti „organizacija i naplata parkiranja“ - 

prijedlog, 

10. Zaključak/stav Općinskog vijeća o projektu izgradnje vjetroelektrana - prijedlog, 

11. Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor provedbe PUR-a - prijedlog,, 
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12. Suglasnost za sklapanje ugovora o nagodbi - k.č. br. 2238/1 k.o. Baška-nova - prijedlog, 

13. Izvješća Dječjeg vrtića: 

- Izvješće o obavljenom popisu osnovnih sredstava i sitnog inventara, 

- Financijska izvješća za I-XII/2015., 

14.  Priprema turističke sezone, 

15.  Razno. 
 

Ad 1./ 
 

Vijećnica Majda Šale istaknula je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 27. sjednice Općinskog vijeća, te 

predlaže da se pod 2. točkom dnevnog reda, u dijelu gdje je izjavila da treba težiti produženju turističke 

sezone, doda da je istaknula i to da Baška u 2015. godini nije nadmašila turističke rezultate ni iz rekordne 

2013. niti iz 2014. godine, te da zbog toga u 2016. godini treba težiti produljenju turističke sezone.  

Općinsko vijeće nakon toga na prijedlog predsjednika vijeća jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. U Zapisniku s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 25. veljače 2016. godine, u točki 

2. pod izlaganjem vijećnice Majde Šale dodaje se tekst: „Istaknula je da Baška u 2015. godini nije 

nadmašila turističke rezultate ni iz rekordne 2013. niti iz 2014. godine, te zbog toga u 2016. godini 

treba težiti produljenju turističke sezone“. 

2. S izmjenama iz stavka 1. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 27. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Baška, održane 25. veljače 2016. godine. 

 

Ad 2./  
 

U svezi s pisanim odgovorom na pitanje vijećnika Emila Polonija s prethodne sjednice Općinskog vijeća, 

vijećnika Nenada Polonija zanimalo je da li prometna rješenja koja predlaže Valamar znače formiranje 

resorta, te zatvaranje cesta i onemogućavanje slobodnog kretanja Baškom. Općinski načelnik je izvijestio da 

se sastao s predstavnicima Valamara u prostorijama Općine, ali susret je bio isključivo kurtoaznog karaktera, 

odnosno radi međusobnog upoznavanja. U razgovoru su predstavnici Valamara izrekli neke svoje planove 

koje je načelnik saslušao, ali je istaknuo da se bez mišljenja i odluka Općinskog vijeća o njima ne može 

određivati. Dogovoreno je da će se organizirati tematski sastanak u Poreču ili Baški, ali do toga još nije 

došlo. U naknadnom kontaktu s predstavnikom Valamara istaknut je problem smještaja sezonske radne 

snage, za što Valamar predlaže korištenje prostora bivše Užarije, o čemu je već imao kontakte s 

upraviteljicom stečajne mase Užarije. Međutim, dogovori o tome se ne bi smjeli voditi bez Općine kao 

suvlasnika prostora. Na pitanje  vijećnika Emila Polonija, općinski načelnik je potvrdio da su Hoteli prije 

nekoliko godina za smještaj sezonske radne snage predlagali uređenje Doma u Dragi Bašćanskoj, ali Mjesni 

odbor s time nije bio suglasan., 

Predsjednik Općinskog vijeća zatražio je da Općinski načelnik pripremi izvješće o tome što je urađeno po 

postavljenim pitanjima na aktualnom satu ili po zaključcima drugih točki dnevnog reda s posljednje dvije 

sjednice Općinskog vijeća.  

U nastavku je Općinski načelnik izvijestio o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća: 

 Po pitanju izvršenja sporazuma s Thalassotherapiom Opatija, koja se obvezala da će kardiolog iz 

Thalassotherapie periodično obavljati preglede u Domu zdravlja u Krku, svojevremeno je na 

koordinaciji grado/načelnika otoka Krka gradonačelnik Grada Krka predložio opremanje ambulante, ali 

to nisu prihvatili ostali načelnici te Grad Krk nije sam išao u tu investiciju. Gradonačelnik Grada Krka 

će prijedlog ponovo staviti na dnevni red koordinacije, a KBC Rijeka je u međuvremenu poslao drugu 

ponudu s prijedlogom da jedinice lokalne samouprave otoka Krka opreme ambulantu uz jednaki trošak, 

a KBC bi ponudio i druge specijalističke preglede a ne samo kardiologa.  

 Na posljednjoj skupštini komunalnog društva PONIKVE, Općinski načelnik je postavio pitanje 

miješanja oborinske i fekalne kanalizacije. Potvrđeno je da isti problem postoji i drugdje na otoku, ali 

je najveći u Baški. U tijeku je sanacija kanalizacije od Drage Bašćanske do ulaza u kamp Zablaće, čime 

će se dijelom riješiti problem. Ostatak ulaza oborinskih podzemnih voda u fekalnu kanalizaciju bit će 

riješen iz europskih fondova, a rezultati natječaja će se znati krajem ove godine. Za izvođenje radova je 

daljnji rok oko dvije godine. Obveza Općine Baška je oborinska odvodnja s krovova kuća i ulica, te će 

u tom smislu Općina putem komunalnog redara izvršiti kontrolu. Postoji zaključak iz 2001. godine da 

jedinice lokalne samouprave temeljem  popisa objekata koji su bespravno spojili oborinsku odvodnju u 

fekalnu kanalizaciju poduzmu odgovarajuće mjere. Po tome u međuvremenu nije ništa učinjeno, te je 

Općinski načelnik od komunalnog društva ponovo zatražio isti popis koji će bez obzira na starost biti 

polazište za kontrolu. U općinskoj Odluci o komunalnom redu nema kaznenih odredbi vezano za ovaj 

problem, ali se utvrđene nepravilnosti mogu prijaviti sanitarnoj i vodopravnoj inspekciji.  
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 Vijeće Mjesnog odbora Jurandvor održalo je sastanke s potencijalnim kandidatima za zakup poslovnog 

prostora bivšeg diskonta u Jurandvoru, na kojima je Općinski načelnik bio prisutan kao promatrač. Cilj 

sastanaka je bilo upoznavanje s ponudama kandidata, te pribavljanje mišljenja Vijeća Mjesnog odbora 

koje će se uvažiti, ali konačnu odluku donosi Općinsko vijeće. Jurandvor prvenstveno treba 

prodavaonicu prehrambenih artikala, i to odmah, a ponuditelji je nude kao prateću djelatnost uz druge 

sadržaje, i to ne za ovu godinu nego tek u narednom razdoblju. Općina je nekolicini trgovačkih kuća 

nudila otvaranje prodavaonice ali nije pokazan interes, te će se uputiti ponuda još i „Vindiji“ te 

„Kvarneru“ Punat koji je svojevremeno izrazio interes, ali samo za dio prizemlja zgrade. Nije se 

odustalo ni od daljnjih razgovora s „Konzumom“ radi eventualnog preseljenja sa sadašnje lokacije u 

Baški. 

 Konstrukcija ZIPLINE kod glagoljskog slova „A“ je uklonjena, ali investitor nije odustao od projekta 

te očekuje dobivanje potrebnih suglasnosti. 

 Na pitanje vijećnika Nenada Polonija o tome da li će koncesija za Velu plažu biti otvorenog ili 

zatvorenog tipa, Općinski načelnik je odgovorio da ima informaciju da neće biti zatvaranja plaže, a to 

pitanje treba biti riješeno u studiji koja će se izraditi.   

 Krenulo se s uspostavom registra nekretnina, u tu svrhu je nabavljen i odgovarajući program, ali je to 

posao koji će trajati.  

 Službeni stav Općinskog vijeća o izgradnji vjetroelektrana nije mogao biti poslan komunalnom društvu 

PONIKVE, jer vijeće takav stav nije donijelo. 

 Po natječaju za stručnog suradnika u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša izabran je kandidat građevinske struke, koji treba početi s radom nakon isteka žalbenog 

roka.  

 Općinski načelnik se sastao s predsjednikom Općinskog suda u Rijeci u njegovom uredu, vezano za 

nastavak izlaganja nove katastarske izmjere koju je on načelno podržao, te izvijestio o svojim dopisima 

koje je u tom smislu poslao ministarstvu, ali konkretne aktivnosti nisu poduzete. Općinski načelnik je 

uporedo primio informaciju da bi ministarstvo prihvatilo nastavak izlaganja uz obavezu Općine za 

osiguranje prostora i smještaja za službenike, te plaćanje troškova postupka (osim plaća).  

 Primljena je obavijest od Marinka Capića da je u njegovom predmetu Upravni sud u Rijeci poništio 

rješenje građevinske inspekcije, te je predmet vraćen na ponovni postupak. 

 Dogovorena je organizacija rada Turističke ambulante u istom režimu kao i prošle godine. Hoteli Baška 

će Domu zdravlja PGŽ donirati zakup poslovnog prostora i smještaj za dva liječnika, a Općina 

osigurava smještaj za dvije do tri osobe u stanu iznad ambulante.  

 Primljen je upit Policijske postaje Krk za prihvat i smještaj policijskih službenika na ispomoći u 

turističkoj sezoni 2016. godine. Ranijih godina se angažman sezonskih policajaca u Baški nije pokazao 

posebno korisnim, ali će se razmotriti  ta mogućnost s obzirom na sigurnosnu situaciju i negativne 

trendove rasta terorizma u svijetu. 

 Završen je javni natječaj za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova, te se postupak nastavlja. 

 Općinu Baška je posjetio krčki biskup mons. Ivica Petanjak. 

 Nastavljene su aktivnosti vezano za uređenje obalnog pojasa naselja Baška. Primljena je ponuda za 

idejno rješenje koja se ocjenjuje preskupom, ali će se razmotriti. 

 Održana su dva sastanka u svezi s uspostavom županijskih pomorskih linija, među kojima i Baška-Senj 

te eventualno Baška-Lopar. Pomorski fakultet Rijeka je izradio studiju, a županija o tim linijama ne 

razmišlja u fukciji turizma nego kao cjelogodišnjim linijama u cilju podizanja standarda otočnog 

stanovništva, a takve komercijalno nisu isplative.   

 U pripremi turističke sezone popravljaju se oštećenja na prometnicma, a pojačat će se mjere 

dezinsekcije,  

 Dana 29. travnja 2016. godine u galeriji „Zvonimir“ otvorit će se izložba „Tradicija suzbijanja 

korupcije u Hrvatskoj“ autora Zorislava Antuna Petrovića. 

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

Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 

 

Ad 3./  
  

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

Izvješće Općinskog načelnika o radu u razdoblju od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine. 

Na poziv predsjednika, bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015. 

godine. 

 



 6 

Ad 4./  
 

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

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 

2015. godini.  

Na poziv predsjednika, bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Baška u 2015. godini. 

 

Ad 5./  
 

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

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Baška u 2015. godini.  

Na poziv predsjednika, bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2015. godini. 
 

Ad 6./  
 

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

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2015. godinu.  

Predsjednica Povjerenstva za proračun i financije Majda Šale izvijestila je da Povjerenstvo zbog obaveza 

članova nije uspjelo održati sjednicu, ali je ona od strane voditeljice Odsjeka za proračun, financije i 

računovodstvo upoznata s prijedlogom izvještaja te ga podržava.  

Na poziv predsjednika, bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2015. godinu 
 

Ad 7./  
 

Nakon obrazloženja Voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, Općinsko vijeće nakon 

kraće rasprave, na poziv predsjednika, jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu 
 

Ad 8./  
 

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

Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2), s 

obrazloženjem.  

Na poziv predsjednika, bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

 o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2) 

 

Ad 9./  
 

Nakon obrazloženja Općinskog načelnika i Voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, te 

direktorica TD Baška d.o.o., uslijedila je rasprava. Predsjednik Vijeća predlaže da se predloženi iznos 

godišnje naknade u aktu - 300.000,00 kn, umanji na 150.000,00 kn, čime bi se pomoglo TD Baška d.o.o., što 

Vijeće jednoglasno i prihvaća. Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izmjeni Odluke o naknadi za obavljanje djelatnosti „organizacija i naplata parkiranja“ 

(s izmijenjenim iznosom godišnje naknade u odnosu na predloženi - 150.000,00 kn) 
 

Nakon donošenja Odluke po 9. točki dnevnog reda, sjednicu je napustio vijećnik Ivan Vasilić. Predsjednik 

Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 8 vijećnika i postoji kvorum, te je sjednica nastavljena. 
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Ad 10./  
 

Općinski načelnik je istaknuo da načelno podržava obnovljive izvore energije, ali nije uvjeren da projekt 

donosi odgovarajuću korist Općini. Naime, iz dosadašnjih prezentacija projekta slijedi da se predviđa prihod 

Općine od rente u iznosu od oko 200.000,00 kuna, što je po ocjeni Općinskog načelnika premalo. Daljnje 

aktivnosti bi trebale dati odgovor i na to pitanje, te je predložio da Općinsko vijeće zaključkom podrži i izda 

suglasnost za projekt izgradnje vjetorelektrana, kao obnovljivog izvora energije, na granici općina Baška i 

Punat. 

Nakon rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (5 „ZA“; 3 „SUZDRŽANA“)  

donosi 

Z a k l j u č a k 

Podržava se i daje se suglasnost pristupanju izrade studije projekta izgradnje vjetroelektrana, kao 

obnovljivog izvora energije, na granici Općine Baška i Općine Punat. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik poduzeti sve potrebne aktivnosti u pravcu pokretanja i praćenja izrade 

studije. 

 

Ad 11./  
 

Predsjednik vijeća izvijestio je da Odbor za izbor i imenovanje nije dostavio prijedlog članova Povjerenstva 

za nadzor provedbe Programa ukupnog razvoja Općine Baška. 

 Na poziv predsjednika, bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 

Nalaže se Odboru za izbor i imenovanje da za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremi prijedlog 

imenovanja Povjerenstva za nadzor provedbe Programa ukupnog razvoja Općine Baška. 
 

Ad 12./  
 

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

Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2), s 

obrazloženjem.  

Uvodno obrazloženje dao je Općinski načelnik. 

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

O d l u k u 

Odobrava se prijenos u vlasništvo Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka, Frankopanska 40, OIB 

236400808661, nekretnine označene kao  k.č. br. 2238/1, površine 2.949 m², upisane u z.k. uložak 1488 k.o. 

Baška - Nova, a koja se sastoji od nekretnina koje su po staroj izmjeri bile označene kao k.č. br. 699/G k.o. 

Baška i k.č. br. 2540/7 k.o. Baška. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik sklopiti Ugovor o nagodbi, kojim se nekretnina označena kao k.č. br. 2238/1 

k.o. Baška - Nova prenosi u vlasništvo Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka. 

 

Ad 13./  
 

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

Izvješća Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk, i to Izvješće o obavljenom popisu osnovnih sredstava i 

sitnog inventara, te Financijska izvješća za I-XII/2015. godine. Dodatna pojašnjenja i odgovore na pitanja 

vijećnika dale su ravnateljica i voditeljica Računovodstva Dječjeg vrtića, te na poziv predsjednika, bez 

rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 

Prihvaćaju se izvješća Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk: 

- Izvješće o obavljenom popisu osnovnih sredstava i sitnog inventara, 

- Financijska izvješća za I-XII/2015. godine. 

 

Ad 14./  
 

O pripremi turističke sezone je u osnovi izvijestio Općinski načelnik u svom izvješću o događanjima između 

sjednica Općinskog vijeća, te je dao riječ direktorici TD Baška d.o.o. i voditelju Odsjeka za komunalni 

sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

O dosadašnjim i budućim aktivnostima i planovima TD Baška d.o.o. na pripremi turističke sezone vijećnike 

je izvijestila Karla Jurešić, direktorica društva. TD Baška d.o.o. obavlja aktivnosti u skladu s ugovorima o 

održavanju komunalne infrastrukture i o održavanju javnih površina, kao i temeljem posebnih naloga 

Općine. Uređene su sve zelene površine, a po nalogu Općine uređen je plato na Zablaću, te dio Vele plaže. 
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Za sezonu se pripremaju parkirališta, kao i uređenje prometa, te su postavljeni prometni znakovi. U luci su 

izvršeni radovi održavanja i nabavljene su nove trake za dizalicu, a na istezalištu je omogućen cjelodnevni 

priključak struje. Na grobljima su također izvršeni radovi uređenja.  

Vanja Fabijan, voditelj Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Općine Baška, izvijestio je o aktivnostima Općine. Radovi na održavanju komunalne infrastrukture i zelenih 

površina ugovoreni su s TD Baška d.o.o. i odvijaju se predviđenom dinamikom. Na web stranici je objavljen 

poziv svim stanovnicima i gospodarskim subjektima za uređenje okoliša njihovih objekata. Radovi 

popravaka oštećenja i asfaltiranja prometnica obavljaju se po planu. Po završetku asfaltiranja obnovit će se 

horizontalna prometna signalizacija. Od kapitalnih projekata, završeni su radovi prve faze rekonstrukcije i 

asfaltiranja ulica Labic i Pod Mire u Jurandvoru. Dovršeni su i rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Emila 

Geistlicha i izmještanje vodovoda iz kampa Zablaće. Po pojedinačnim zahtevima je odobreno produljenje 

izvođenja radova uređenja okoliša i unutarnjih radova, najdulje do sredine svibnja. U tijeku je uređenje 

ugostiteljskih terasa, te dobava novih i uređenje starih štandova. 

Na pitanje vijećnika Nenada Polonija, vezano za zastoj u donošenju III izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Baška, Vanja Fabijan je izvijestio o sastanku s voditeljicom Upravnog odjela Primorsko-

goranske županije. Do zastoja je došlo zbog različitih tumačenja obaveze izrade strateške procjene utjecaja 

na okoliš, te je na sastanku u županiji pojašnjeno da izrada procjene nije uvjet za donošenje izmjena i 

dopuna, ali se ona preporuča za eventualno buduće povlačenje sredstava Europske unije. Općinski načelnik 

je dodatno istaknuo da je zastoj dijelom uzrokovan i odlaskom dvije zaposlenice Odsjeka za komunalni 

sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Zamjenik Općinskog načelnika je izvijestio da su 

materijali za javnu raspravu pripremljeni i u tijeku su dogovori s izrađivačem, a pozvat će se i nezavisni 

stručnjak radi prezentacije izmjena i dopuna vijećnicima prije same javne rasprave.   

Vijećnica Majda Šale naglasila je važnost priprema za turističku sezonu. Za Uskrs je posjet gostiju bio čak 

iznad očekivanog s obzirom na podbačaj na otoku, ali je Baška za Uskrs bila raskopana i u mraku jer su 

radovi na javnoj rasvjeti bili u tijeku. Još su u tijeku radovi na više lokacija, a posebno je istaknula potrebu 

uređenja Puta Zablaća. Za Put Zablaća je Općinski načelnik istaknuo da će se pokušati dogovoriti učešće 

VALAMAR-a. Vijećnica Majda Šale je nadalje istaknula da oštećene stepenice na Paladi i javna špina u 

Zvonimirovoj još nisu popravljeni. Nova urbana signalizacija je dobra ali bi je na parkiralištu Gruh trebalo 

još dopuniti oznakama za plažu, crkvu, ambulantu i novi hotel. Plažu za pse treba označiti i opremiti 

košarama. Izvijestila je da je poslala prijedlog Turističkoj zajednici i TD Baška za postavljanje nove pločice 

na spomenik Emilu Geistlichu, a pohvalila je novu rasvjetu i ugostitelje koji su dobrim dijelom krenuli u 

uređenje terasa sukladno Projektu urbane opreme. Smatra da ekološka taksa nije dovoljno uložena u Velu 

plažu, te naglasila potrebu izrade studije za plažu koja više nema kapaciteta za prihvat nove izgradnje. 

Općinski načelnik prihvatio je prijedloge, te je istaknuo da se u Baški radi sve više, te je vidljiv napredak u 

posljednja 2 mandata iako su uvjeti teži nego u ranijim razdobljima.   

Nakon podnesenih izvješća po 14. točki dnevnog  reda, sjednicu je napustio vijećnik Nenad Polonijo.  

 

Ad 15./  
 

Predsjednik vijeća izvijestio je da je zaprimljen dopis Alda Bonefačića iz Baške, kojeg je uputio Općinskom 

vijeću s primjedbama na odluku o uređenju ugostiteljskih terasa, te na primjenu Projekta urbane opreme na 

ugostiteljske objekte u Zvonimirovoj ulici. Smatra da zahtjevi iz Projekta urbane opreme dijelom nisu 

tehnički izvodivi, te zahtijeva odgodu njegove primjene za novopopločeni dio Ulice kralja Zvonimira, kao 

što je to učinjeno za plažne objekte. Na sjednicu je pristupio Zoran Petrinić koji je podržao zahtjev Alda 

Bonefačića, te u bitnome istaknuo da bi trebalo dozvoliti pričvršćenje greda vijcima u pod jer je mjesto 

izloženo vjetru. Ako se ne dozvoli fiksiranje, ostaje jedino mogućnost postavljanja suncobrana što nije 

primjereno za ugostiteljske objekte tipa restorana. Općinski načelnik podsjetio je da su u izradi Projekta 

urbane opreme sudjelovali ugostitelji, te se u primjeni Projekt ispravljao prema specifičnim zahtjevima, ali 

posebna pažnja posvećena je Ulici kralja Zvonimira gdje je najrigorozniji režim, jer se htjelo sačuvati 

popločeni dio i nije se htjelo stvarati barijere. Zbog toga metalni stupići nisu u skladu s projektom urbane 

opreme. Predsjednik vijeća je mišljenja da bi se trebalo dozvoliti bušenje ploča u Ulici kralja Zvonimira, 

budući da postoje zamjenske ploče i mogu se nabaviti, za razliku od Ulice Emila Geistlicha gdje se 

dozvoljava bušenje a zamjenskih ploča više nema. Vijeće je donijelo Odluku o komunalnom redu, te ne 

može rješavati pojedinačne slučajeve, o kojima odluku treba donijeti Općinski načelnik.  

Općinski načelnik je izvijestio da je na prijedlog Vijeća Mjesnog odbora Baška razgovarao s vlasnikom 

ugostiteljskog objekta „Ribar“ na Paladi, koji ima namjeru prodati objekt. Ideja je da se objekt otkupi, te ga 

se sruši i na njegovom mjestu uredi trg. Objekt je na rubu pomorskog dobra, ali izvan njegove granice, te je 

izgrađen na zasebnoj čestici. Vlasnik prodaje objekt preko agencije, ali ga je voljan neposredno prodati pod 

povoljnijim uvjetima, te i na otplatu do 3 godišnje rate. Međutim, objekt je opterećen upisanim založnim 

pravima, te ukoliko Općinsko vijeće izda suglasnost za otkup, prije prodaje bi vlasnik trebao riješiti 

dugovanja i brisati terete. Sredstva za otkup se u proračunu mogu osigurati samo na uštrb drugih planiranih 

kapitalnih investicija, od kojih bi se trebalo odustati. Ukoliko vijeće ne izda suglasnost, vlasnik će nastaviti s 
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radom. Nakon kraće diskusije, predsjednik vijeća istaknuo je da vijeće prima informaciju, ali prije bilo kakve 

odluke bi trebalo razmisliti. Općinski načelnik je istaknuo da će vlasnika objekta obavijestiti da odluka nije 

donesena, te da nastavi pripreme za početak rada. 

Općinski načelnik je nadalje izvijestio da je primljena ponuda Donate Vukadinović za prodaju k.č. 3327/1 

k.o. Baška-nova, u naravi se radi o zemljištu u turističkoj zoni, koje se nalazi pored suhe marine koja je u 

vlasništvu Općine Baška. U slučaju da se krene u otkup, također bi se od nekih projekata trebalo odustati. 

Nakon kraće diskusije, nije podržan prijedlog za otkup zemljišta.  

Vijećnik Emil Polonijo predložio je da se u Zaroku postavi tabla sa zabranom eksploatacije pijeska, jer su 

protekle zime kamioni masovno odvozili pijesak. Također je predložio načelniku da koordinacija 

grado/načelnika otoka Krka Hrvatskim cestama uputi prijedlog da se otvori jedna traka na zaobilaznici od 

rotora nakon izlaska s mosta prema Križišću. Tamo su nepotrebno zatvorene sve trake, a za radove i 

prometovanje kamiona je dovoljna jedna traka. Općinski načelnik se složio da postoji problem u zatvorenom 

prometu na tom dijelu ceste, ali završetak radova je najavljen za početak lipnja, a do tada neće biti održana 

sjednica koordinacije. 

 

Budući da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo daljnje rasprave, Općinsko vijeće je završilo sjednicu 28. 

travnja 2016. godine u 00:30 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. 


