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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/16-01/3 

URBROJ: 2142-03-01/1-16-2 

Baška, 14. lipnja 2016. godine 

Z A P I S N I K 

s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 14. lipnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati, u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 
 

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

Frgačić, Nataša Plišić, Majda Šale, Ivan Vasilić, Nenad Polonijo (djelomično) 

Odsutni:  Aleksandar Čubranić 

Ostali nazočni:  Toni Juranić, Općinski načelnik, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela, Darko Krpan, voditelj Ureda Općinskog načelnika, Karla Jurešić, 

direktorica TD Baška d.o.o., Mladen Trinajstić, dopisnik „Novog Lista“ 

(djelomično), Ivica Lazaneo, nadzorni inženjer gradilišta Područne škole  (samo 

pod 8. točkom dnevnog reda), Zoran Bursać, glavni inženjer gradilišta Područne 

škole (samo pod 8. točkom dnevnog reda) 

Aktualni sat:  
 

 Predsjednik vijeća Ivica Juničić, s obzirom na saznanje da voditelj i viši stručni suradnik u                                                               

sa sutrašnjim danom odlaze iz službe u Općini, pitao je kako će njihov odlazak utjecati na poslove u 

tijeku, kao i one koji su planirani. Posebno je istaknuo III izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Baška i izradu Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan. Općinski načelnik je izvijestio da 

voditelj Odsjeka nije zadovoljio na tim poslovima, te je postavio zahtjev za sporazumni raskid radnog 

odnosa. Nakon toga je i tek primljeni u službu viši stručni suradnik u Odsjeku podnio zahtjev za 

sporazumni raskid radnog odnosa, jer nije bio spreman prihvatiti nove poslove.  

 Vijećnika Emila Polonija zanimalo je što je s trgovinom u Jurandvoru, koji nije otvoren iako je sezona 

počela. Na ranijim sjednicama Općinsko vijeće je izviješteno da će se kontaktirati trgovačke kuće, te ga 

zanima da li je to učinjeno. Općinski načelnik je izvijestio da su kontaktirani veliki trgovački lanci i 

manje trgovačke kuće, ali nitko nije zainteresiran za zakup poslovnog prostora radi otvaranja trgovine. U 

razgovorima je uz upitnu isplativost investicije istaknut problem radne snage koje nema na području 

Baške i otoka, te treba dovesti radnike izvan otoka i osigurati im smještaj. Privatni investitori koji su 

iskazali interes i koji su svoje projekte prezentirali Vijeću Mjesnog odbora Jurandvor, za ovu godinu su 

svoju ponudu stavili u mirovanje ali su i dalje zainteresirani.   

 Vijećnik Emil Polonijo nadalje postavlja pitanje da li je postupljeno po preporukama odvjetnika u 

odnosu na bespravno suženje puta u Jurandvoru, odnosno da li je vještački nalaz dostavljen Područnom 

uredu za katastar te da li je izdat nalog za pokretanje postupka. Općinski načelnik je izvijestio da je nalog 

izdat i tužba je pripremljena, ali je zatražena dopuna dokumentacije te tužba još nije podnesena. Kod 

odvjetničkog ureda će se provjeriti da li je vještački nalaz dostavljen Područnom uredu za katastar u 

Krku, te će se dostaviti pisani odgovor vijećniku.    

 Vijećnica Majda Šale zahvalila je Općinskom načelniku što je prihvatio prijedlog Odbora za prostorno 

uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine za pokretanje postupka izrade Studije upravljanja Velom 

plažom. Zanima je da li će kriterij za odabir ponude biti najniža cijena. Općinski načelnik je izvijestio da 

je objavljen pozivni natječaj za izradu Studije upravljanja Velom plažom, te će se odabrati ekonomski 

napovoljnija ponuda, što ne mora biti najjeftinija ponuda. Nadalje je izvijestio da je, neovisno o natječaju 

za izradu studije upravljanja Velom plažom, dogovoren sastanak s profesorom Cerovićem s Fakulteta za 

turistički i hotelski menadžment u Opatiji, vezano za pripremu TD  Baška d.o.o. za natječaj za 

koncesioniranje plaže.  

  Vijećnicu Majdu Šale nadalje zanima tko kontrolira usklađenost s urbanom opremom, jer uočava 

odstupanja. Općinski načelnik izvijestio je da  kontrolu vrši Odsjek za komunalni sustav, prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, odnosno komunalni redar. Neusklađenosti su uočene ali se neće 

sve moći ukloniti s obzirom na sezonu u tijeku. Izdaju se upozorenja i kazne, te unatoč pojedinim 

odstupanjima smatra da je ove sezone dobro stanje u pogledu usklađenosti ugostiteljskih objekata i terasa 

s Projektom urbane opreme.  
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 Vijećnika Ivana Vasilića zanima kakva su predviđanja Turističke zajednice Općine Baška za predstojeću 

sezonu, s obzirom na podbačaj predsezone. Općinski načelnik istaknuo je da je na slabi rezultat 

turističkih noćenja u lipnju sigurno utjecalo privremeno zatvaranje hotela VALAMAR RIVIERE upravo 

u tjednu blagdana Duhova. Imali smo rani Uskrs i blagdani su bili drugačije posloženi, a također nas nisu 

služile vremenske prilike, a ne ide nam na ruku ni Europsko prvenstvo u nogometu. Promjena vlasnika 

hotela i novi sistem rada i rukovođenja u hotelima isto su utjecali na slabiji rezultat. I ostale turističke 

destinacije bilježe manji broj turističkih noćenja. Međutim, po saznanjima koja ima Općinski načelnik, 

očekuje se više nego dobra turistička sezona i očekivanja su pozitivna. Vijećnica Majda Šale, kao 

direktorica Turističke zajednice otoka Krka, izvijestila je da je Općina Baška u prvih 5 mjeseci 2016. 

godine ostvarila 25 % slabiji rezultat. I druga mjesta na otoku Krku su u minusu, situacija je loša ali se 

popravlja, te vjeruje da će sezona biti dobra, što potvrđuju i mediji i turistički djelatnici. 

 Vijećnik Ivan Vasilić nadalje pita da li ima pomaka u stečajnom postupku Užarije. Općinski načelnik 

izvijestio je da je na inicijativu Općine Baška održan sastanak s upraviteljicom stečajne mase, koja za 

bilo kakvo rješenje mora sazvati skupštinu i predložiti joj rješenja.  

 Vijećnik Nenad Polonijo pitao je direktoricu TD Baška d.o.o. kako ide  naplata parkiranja na području 

općine Baška u usporedbi s prošlom i pretprošlom godinom. Ukoliko su rezultati lošiji, zanima ga da li se 

razmišlja o ponovnom uvođenju povlaštenih karti za domicilno stanovništvo. Direktorica TD Baška 

d.o.o. je izvijestila da su rezultati dobri jer je naplata ove godine počela ranije. Zbog umanjenja dobiti 

nije za uvođenje povlaštenih karti, ali to pitanje je u nadležnosti Nadzornog odbora i Skupštine društva, 

te ukoliko se donese takva odluka ona će se primjenjivati. Vijećnik Nenad Polonijo se nije složio da 

povlaštene karte umanjuju dobit jer se one paušalno naplaćuju i u razdoblju kada su parkirališta prazna.  

 Vijećnica Rafaela Frgačić pita da li se nešto rješava po pitanju prodavača na plaži. Općinski načelnik je 

izvijestio da je kao i svake godine Općina poslala zahtjev Carinskoj upravi za provedbu pojačanog 

nadzora u sezoni, ali je ona zatražila financiranje i smještaj carinskih službenika, što Općina ne može 

osigurati.  

 Vijećnicu Rafaelu Frgačić nadalje zanima da li se VALAMAR-u predložilo uređenje zaobilaznog puta 

prema Zablaću, odnosno da li Općina planira urediti taj put. Općinski načelnik je istaknuo da se to pitanje 

ne može rješavati u Baški, nego o tome treba razgovarati s upravom VALAMAR-a u Poreču, te će se to 

učiniti prvom prilikom.  

 Vijećnica Nataša Plišić prenijela je pritužbe građana na stanje javnih površina u starom dijelu Baške, 

osobito ispred crkve gdje je površina neravna i ljudi se spotiču, a stepenice su oštećene. Također ističe 

primjedbe na groblje Sv. Ivana koje je zaraslo u travu. Općinski načelnik je istaknuo da se o problemu 

prostora ispred crkve već raspravljalo na sjednicama Općinskog vijeća, te da to ne bi trebao biti problem 

Općine nego Župe Baška u čije je vlasništvu površina. Općina će svakako pomoći sredstvima iz 

proračuna, ukoliko se Župa obrati s takvim zahtjevom. Što se tiče trave na groblju, direktorica TD Baška 

d.o.o. je izvijestila da je pokošena, uz napomenu da zbog kišnog razdoblja trava brzo raste. Općinski 

načelnik je potvrdio da kišna godina uvjetuje brzi rast trave, te je apelirao na građane da održavaju svoje 

okućnice, čime će olakšati posao Općini i komunalnom društvu.   

 Vijećnica Nataša Plišić također ističe da nije dobila godišnji obračun TD Baška d.o.o. temeljem 

zaključka s jedne od ranijih sjednica Općinskog vijeća, te je Općinski načelnik odgovorio da će se 

obračun naknadno dostaviti ako je to propušteno. 

 Vijećnica Mira Dorčić ističe problem gradnje odnosno postavljanja brvnara i sličnih građevina uz Velu 

Riku, te je uočila da su do nekih probijeni i putevi. Zanima je tko o tome vodi brigu, budući je po njenim 

saznanjima dio zemljišta u vlasništvu Hrvatskih voda. Općinski načelnik je istaknuo da se ta tema često 

provlači na Općinskom vijeću, te da su svi takvi slučajevi prijavljeni i u postupku, a redovito se prati 

stanje putem komunalnog redarstva. Osim redovitih obilazaka, postupa se i po svakoj zapimljenoj prijavi. 

Vijećnica Mira Dorčić je istaknula da nisu vidljivi rezultati tih postupaka, na što je Općinski načelnik 

istaknuo da Općina prijavljuje slučajeve ali nije nadležna za uklanjanje, te ne može utjecati na trajanje 

postupaka. 

 Vezano za pitanje vijećnice Mire Dorčić, vijećnik Nenad Polonijo pitao je da li je moguće legalizirati 

stambeni objekt na poljoprivrednom zemljištu, jer je na Radiju OK čuo da ima takvih slučajeva, te je čak 

prozvano Općinsko vijeće da je to odobrilo. Ako je to točno, onda su besmisleni prostorni planovi koje je 

donijela Općina. Općinski načelnik je potvdio da smatra da se takvi objekti ne bi smjeli legalizirati i u 

tom smislu Općina daje svoje primjedbe nadležnom županijskom uredu, ali Općina ne donosi konačnu 

odluku. Budući da je  na Radiju OK izneseno da je na području Baške legalizirano 7 stambenih objekata 

na poljoprivrednom zemljištu, te je čak prozvano Općinsko vijeće da je to odobrilo, vijećnik Nenad 

Polonijo traži informaciju o tome koji su to objekti, te demantiranje takve informacije.   

 

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 9. „Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan - prijedlog“ i novom točkom 10. 

„Raspolaganje nekretninama“. 
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Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se dopuna dnevnog reda za 29. sjednicu Općinskog vijeća novom točkom 9. „Odluka o izradi 

Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan - prijedlog“ i novom točkom 10. „Raspolaganje 

nekretninama“. 
 

Nakon toga utvrđuje se sljedeći  

D n e v n i  r e d 
 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 27. travnja 

2016. godine, 

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

3. Odluka o prihvaćanju prijedloga kapitalnih projekata - prijedlog, 

4. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor provedbe Programa ukupnog razvoja 

Općine Baška - prijedlog, 

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sportskih stipendija Općine Baška - prijedlog, 

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

7. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Baška za 2016. godinu - prijedlog,  

8. Rekonstrukcije zgrade Područne škole s dogradnjom školske sportske dvorane - izvješće nadzornog 

inženjera, 

9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan - prijedlog, 

10. Raspolaganje nekretninama, 

11.  Razno. 

 

Ad 1./ 
 

Vijećnica Majda Šale istaknula je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća, te 

predlaže da se pod 4. stavkom Aktualnog sata iza teksta „te je Odbor točno zaključio što se treba dobiti 

studijom“ doda tekst „..opravdanosti davanja koncesije na Veloj plaži“ te u nastavku „čiju dostavu je 

zatražila na sjednici Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine, ali nije dobila 

primjerak te studije.“  Nadalje predlaže da se pod 1. točkom dnevnog reda u uvodnom dijelu i u 1. točki 

Zaključka briše tekst „niti iz 2014. godine“, jer je pod tom točkom spomenula samo 2013. godinu. Također 

ističe primjedbu na Zaključak pod 10. točkom dnevnog reda gdje nije navedeno da prije izrade studije 

projekta vjetroelektrane Općina Baška treba pristupiti izradi studije opravdanosti izgradnje vjetroelektrane, 

te predlaže da se u tom smislu zaključak dopuni. Nadalje pod 15. točkom  dnevnog reda na kraju izvješća 

Općinskog načelnika o prodaji ugostiteljskog objekta „Ribar“ treba dodati da je načelnik naglasio da je 

vlasnik tražio žurni odgovor vijeća.  

Vijećnik Emil Polonijo istaknuo je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća u dijelu 

gdje pod 13. točkom dnevnog reda nije navedeno da je postavio 2 pitanja. Na prvo pitanje da li je kuhinja 

Dječjeg vrtića dovoljnog kapaciteta za buduće potrebe područne osnovne škole, ravnateljica je odgovorila 

potvrdno. Drugo pitanje je bilo da li Dječji vrtić ima problema s održavanjem strojarske i elektroničke 

opreme u vrtiću, te je ravnateljica odgovorila da nema problema i da je angažirana lokalna tvrtka za 

održavanje. Nadalje ističe da je pod 12. točkom dnevnog reda, prilikom donošenja odluke kojom se Općinski 

nčelnik ovlašćuje za sklapanje ugovora o nagodbi kojim se prenosi nekretnina u vlasništvo Osnovne škole 

„Fran Krsto Frankopan“ iz Krka, zaključeno da se provjeri mogućnost postavljanja uvjeta da se nekretnina 

vrati Općini ako se promijeni namjena zgrade, odnosno zatvori škola. U tom smislu predlaže dopunu 

zapisnika. 
 

Općinsko vijeće, nakon iznesenih primjedbi, na prijedlog predsjednika vijeća jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. U Zapisniku s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 27. travnja 2016. godine, vrše se 

slijedeće izmjene i dopune: 

 u stavku 4. Aktualnog sata iza teksta „te je Odbor točno zaključio što se treba dobiti studijom“ 

dodaje se tekst „..opravdanosti davanja koncesije na Veloj plaži“ te u nastavku tekst „čiju dostavu je 

zatražila na sjednici Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine, ali nije dobila 

primjerak te studije“; 

 pod 1. točkom dnevnog reda u uvodnom dijelu i u 1. točki Zaključka briše tekst „niti iz 2014. 

godine“; 

 pod 10. točkom dnevnog reda mijenja se tekst Zaključka na način da glasi: „Podržava se i daje se 

suglasnost pristupanju izrade studije projekta izgradnje vjetroelektrana, kao obnovljivog izvora 
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energije, na granici Općine Baška i Općine Punat, uz prethodnu izradu studije opravdanosti 

izgradnje vjetroelektrane.“ 

 pod 12. točkom  dnevnog reda u Odluci se dodaje treći stavak koji glasi: „Općinski načelnik se 

zadužuje provjeriti mogućnost postavljanja uvjeta da se nekretnina vrati Općini ako se promijeni 

namjena zgrade, odnosno zatvori škola“. 

 pod 13. točkom  dnevnog reda iza teksta „“voditeljica Računovodstva Dječjeg vrtića“ stavlja se 

točka i u nastavku se dodaje tekst: „Na posebna pitanja vijećnika Emila Polonija ravnateljica je 

potvrdila da je kuhinja Dječjeg vrtića dovoljnog kapaciteta za buduće potrebe područne osnovne 

škole, te da Dječji vrtić nema problema s održavanjem strojarske i elektroničke opreme u vrtiću, za 

čije održavanje je angažirana lokalna tvrtka.“  

 pod 15. točkom  dnevnog reda na kraju izvješća Općinskog načelnika o prodaji ugostiteljskog 

objekta „Ribar“, dodaje se tekst: „Općinski načelnik naglasio je da je predložio vijeću donošenje 

odluke jer je vlasnik objekta tražio žurni odgovor vijeća.“  

2. S izmjenama i dopunama iz stavka 1. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 28. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Baška, održane 27. travnja 2016. godine. 

 

Ad 2./  
 

Općinski načelnik  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 oglasu koji je raspisan za radno mjesto komunalnog redara na određeno vrijeme, radi ispomoći 

tijekom sezone, zaprimljena je jedna ponuda, a nakon odustanka jedinog kandidata oglas je poništen. 

Vijećnik Emil Polonijo predložio je da se oglas ponovi, ali je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

napomenuo da je zbog procedure oglašavanja zaposlenje moguće tek pri kraju sezone, te ne bi bilo 

svrsishodno.  

  Po postavljenom pitanju vijećnika Emila Polonija s prethodne sjednice vijeća, a u svezi s odlagalištem 

građevinskog materijala na zemljištu Općine Baška na lokaciji kod Stare Baške, poslan je dopis Općini 

Punat, sa zahtjevom za uklanjanje materijala ili dostavu pisanog obrazloženja, ali odgovor još nije 

zaprimljen. 

  Zavičajni muzej i crkva Sv. Marka u Baški otvaraju se za posjetitelje 15. lipnja, te će biti otvoreni do 

15. rujna 2016. godine. Ista osoba će raditi kao vodič u oba objekta, a radno vrijeme je objavljeno na 

web stranicama Općine Baška.   

 Po pitanju vijećnika Nenada Polonija s prethodne sjednice vijeća o količini kamenca u bašćanskoj vodi, 

zatražen je odgovor od komunalnog društva PONIKVE VODA d.o.o. te je primljena kompletna analiza 

sa zaključkom da je bašćanska voda srednje tvrda. Na prijedlog vijećnika Nenada Polonija zaključeno 

je da se kopija analize dostavi vijećnicima. Općinski načelnik je napomenuo da je klor samo jedna od 

stavki kvalitete vode, te da iz kontakata s komunalnim društvom ima saznanja da je voda u Baški 

najkvalitetnija na otoku Krku, te se kemijski tretira znatno manje od vode na ostalom dijelu otoka.  

 U svezi s pitanjem vijećnika Ivana Vasilića o odustajanju od projekta „Crna ovca“, Općinski načelnik 

je izvijestio o zapisniku Turističkog vijeća TZO Baška, u kojem je navedeno da se nije uspjelo zatvoriti 

financijsku konstrukciju. Potrebna sredstva bila su 500.000,00 kuna, a prikupljeno je 438.000,00 kuna. 

Od projekta se međutim ne odustaje, te će pripreme za sljedeću godinu početi već 15. rujna 2016. 

godine.  

 Općina je dobila saznanje da je ugostiteljski objekt „Ribar“ kupila obitelj Dekanić, odnosno majka i 

brat vijećnika Arista Dekanića, što Općinski načelnik smatra nekorektnim, budući da je na prošloj 

sjednici vijeća dobio određene informacije o prodaji objekta. Vijećnik Arist Dekanić istaknuo je da je 

prodaja objekta duže vrijeme bila oglašena, te da je njegova obitelj pregovarala s vlasnikom godinu i 

pol dana, a na vijeću je ista tema prvi put spomenuta na pretprošloj sjednici.   

 U svezi s izgradnjom mostova preko Vele Rike, održani su sastanci s direktorom Hrvatskih cesta 

Josipom Škorićem i voditeljicom Poslovne jedinice Rijeka Silvanom Sorić, na kojima je dogovoren 

skori početak radova. Budući da se radovi izvode u koritu Vele Rike, bit će ih lakše izvoditi u ljetnoj 

sezoni, a ukoliko bude potrebna, regulacija prometa će se vršiti ručno a ne semaforima, kako bi se 

izbjeglo stvaranje kolona. Razgovaralo se i o radovima na zaobilaznici Drage Bašćanske, te je 

dogovoreno da se pošalje pismo namjere Hrvatskim cestama, kako bi mogle započeti izradu projektne 

dokumentacije.  

 Sklopljen je ugovor sa Županijskom upravom za ceste za sanaciju županijske ceste u Batomlju od 

mosta do prekrižja. Cesta neće izlaziti iz postojećih gabarita, te će se proširiti samo na uzdužni kanal, 

odnosno potok koji je prati, te će se napraviti nogostup i riješiti javna rasvjeta. Županija sufinancira 
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radove sa 69%, a ostatak se osigurava iz općinskog proračuna. Nakon završetka tih radova krenut će se 

u izgradnju novog mosta i njegovo proširenje.  

 Kao rezultat razgovora i sastanaka s predstavnicima sudstva i Državne geodetske uprave,  Općinu 

Baška je posjetio ministar pravosuđa Ante Šprlje s pomoćnicom Renatom Duka. Općinski načelnik i 

predstavnici Geodetskog zavoda Rijeka upoznali su goste s postupkom predizlaganja za katastarsku 

općinu Jurandvor, a Općinski načelnik istaknuo je interes Općine Baška za što skoriji nastavak 

upravnog postupka izlaganja katastarskih podataka i obnove zemljišne knjige, te izrazio spremnost 

Općine za sufinanciranje postupka. Ministar i njegova pomoćnica istaknuli su da će u kratkom roku 

razmotriti mogućnost određivanja povjerenstva, te predložiti uvjete sufinanciranja ne samo za 

katastarsku općinu Jurandvor, nego i za Batomalj i Dragu Bašćansku. 

 Primljena je ponuda za izradu idejnog i glavnog projekta uređenja obalnog pojasa Baška, po cijeni od  

1.443.000,00 kuna bez PDV-a. Ponuditelj je dobio prvu nagradu na natječaju za idejno rješenje, te 

može neposredno dati ponudu, a za eventualne druge ponude treba objaviti javni natječaj. Obavljene su 

konzultacije sa strukom, te je dobiveno mišljenje da je ponuđena cijena korektna. Budući da su sredstva 

osigurana u proračunu, Općinski načelnik je predložio da se ponuda prihvati, te da se krene s izradom 

projekta za prvu fazu, a iduće godine za drugu fazu. U kraćoj raspravi vijećnik Emil Polonijo istaknuo 

je da mu se ponuda čini preskupom, te predložio da se objavi natječaj. Općinski načelnik je zamolio da 

vijeće ne odgađa odluku, kako bi prvu fazu dovršili u tekućoj godini, budući da su sredstva osigurana u 

proračunu, te kako se na kraju godine Općina ne bi prozivala zašto pozicija nije ostvarena. Na prijedlog 

predsjednika vijeća, zaključeno je da se prijedlog odluke uvrsti kao točka dnevnog reda za sljedeću 

sjednicu Općinskog vijeća. 

 U razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2016. godine će na području Općine Baška uredovati dva 

sezonska policajca, čiji smještaj i prehranu sufinancira Ministarstvo unutarnjih poslova.  

 Slijedom preporuke Policijske postaje Krk za angažman ovlaštenih zaštitara na javnim površinama u 

turističkoj sezoni 2016. godine, zatražena je ponuda za obavljanje poslova privatne zaštite. Primljena je 

ponuda koja je 50% skuplja od sredstava planiranih u proračunu, uz dodatni zahtjev za osiguranje 

smještaja zaštitara, te nije prihvaćena.   

 Po javnom pozivu za prijam u prometnu jedinicu mladeži nije bilo odaziva, pa je rok produljen i 

povećana je naknada. U produljenom roku su se javila 4 kandidata, koji će raditi tijekom sezone. 

Općinski načelnik je napomenuo da niti jedan od pripadnika prometne mladeži nije s područja Baške.  

 Općina je likvidna i solventna, ostvareni su nešto veći prihodi od rashoda, te nema dospjelih obveza. 

 Dobivena je lokacijska dozvola za sunčanu elektranu Barbičin, te je izrađena preliminarna procjena 

troškova izgradnje.  

 U gradu Mainzu u Njemačkoj se u organizaciji Njemačko-hrvatskog društva 15. lipnja 2016. godine 

održava predstavljanje svih luka na otoku Krku, gdje će ravnatelj Županijske lučke uprave Krk g. 

Petrinić predstaviti luku Baška. G. Hruški iz Njemačko-hrvatskog društva su predani materijali 

Turističke zajednice, tako da će se Baška osim u lučkom prezentirati i u turističkom dijelu.  

 U općinskoj vijećnici je 31. svibnja 2016. godine prezentaciju održala tvrtka ovlaštena od Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja kao certifikator za provedbu programa energetske učinkovitosti i 

obnove obiteljskih kuća, za koji natječaj raspisuje Fond za zaštitu okoliša. 

 Turistička ambulanta je započela s radom 1. lipnja 2016. godine, te će raditi do 15. rujna 2016. godine 

po jednakom rasporedu kao prošle godine, a radno vrijeme i kontakt telefon su objavljeni na web 

stranicama Općine Baška. 

  Održani su sastanci s lovcima i pastirima po pitanju pojave čagljeva na otoku Krku, kojih je najviše 

uočeno na području općina Baška i Vrbnik, ali će se sigurno proširiti ako se ne poduzme veća akcija. 

Općinski načelnik je na vijeću Turističke zajednice otoka Krka izvijestio načelnike jedinica lokalne 

samouprave otoka Krka o problemu, te predložio hitan sastanak koordinacije grado/načelnika otoka 

Krka.  

 Primljeno je izvješće Hrvatskog restauratorskog zavoda o izvedenim konzervatorsko-restauratorskim 

zahvatima na mozaicima lokaliteta Pod Mire u Jurandvoru. Konzervatori će održati prezentaciju u 

Baški,  a njihov zaključak je da bi se mozaik trebao vratiti na lokaciju gdje je i nastao, iako bi se mogao 

izložiti i negdje drugdje. Kako na lokaciji Pod Mire ne bi bio zaštićen od vanjskih utjecaja, razmišljalo 

se i o Glagoljaškom centru, za kojeg postoji tek idejni projekt. Dogovoren je sastanak s bivšim glavnim 

konzervatorom g. Domijanom, te će se o tome još razgovarati. 

 Carinska uprava je na upit Općine odgovorila da su prestali razlozi zbog kojih je bio zapečaćen objekt 

u uvali Bracol, za čije korištenje je interes iskazalo ŠRD Škrpina iz Baške. 

 Otok Krk je polovicom svibnja ušao u krug najboljih europskih destinacija. 

 Pripreme za obilježavanje Dana Općine Baška su u tijeku. Ove godine priprema se višednevni program 

u kojem će se obilježiti i Dan antifašističke borbe i Dan državnosti. Na Paladi će se održavati sajam 

tradicionalnih i ekoproizvoda, rukotvorina i ručnih radova, a prijateljska općina Nuštar organizira 

izložbu „Srednjevjekovno prstenje Istočne Slavonije“ u Galeriji „Zvonimir“, gdje će se 24. lipnja 

održati svečana sjednica Općinskog vijeća. Na staroj rivi 23. lipnja nastupaju KD „Šoto“ i klapa 
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„Zvonimir“, 24. lipnja grupe PleteRi i Opća opasnost, a 25. lipnja duo LJEP i Alen Vitasović. Udruge 

s područja Općine Baška imat će svoje štandove na korijenu Stare Rive.   
  
Općinsko vijeće je bez daljnje rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno usvojilo izvještaj 

Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 
 

Tijekom 2. točke dnevnog reda, u 12:30 sati sjednicu je napustio vijećnik Nenad Polonijo. Predsjednik 

Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 9 vijećnika i postoji kvorum, te je sjednica nastavljena. 

 

Ad 3./  
  

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

Odluke o prihvaćanju prijedloga kapitalnih projekata, s obrazloženjem.  

Nakon dodatnog obrazloženja Općinskog načelnika i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće 

jednoglasno donosi 

O d l u k u 

o prihvaćanju prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka 

 

Ad 4./  
 

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

Općinsko vijeće bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, većinom glasova (6 „ZA“; 3 

„SUZDRŽANA“) donosi 

O d l u k u 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor provedbe  

Programa ukupnog razvoja Općine Baška 
 

kojom se za članove Povjerenstva imenuju Ivan Vasilić kao predsjednik, te članovi Emil Polonijo, Majda 

Šale, Ivan Čubranić i Darko Krpan. 

 

Ad 5./  
 

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

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sportskih stipendija Općine Baška, s obrazloženjem.  

Na poziv predsjednika, bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sportskih stipendija Općine Baška 

 

Ad 6./  
 

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

Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, s obrazloženjem.  

Na poziv predsjednika, bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

O d l u k u 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
 

za k.č.br. 2412/1, upisanu u z.k.ul. br. 3637, k.o. Baška-Nova. 

 

Ad 7./  
 

Nakon obrazloženja Majde Šale, predsjednice Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška, kao 

predlagatelja, Općinsko vijeće bez rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o dodjeli javnih priznanja Općine Baška za 2016. godinu 
 

kojom se javno priznanje - Godišnja nagrada Općine Baška za 2016. godinu, dodjeljuje: 

1. Dariu Buršiću - za iznimnu aktivnost u radu udruga na području Općine Baška, promicanje raznih 

sportskih aktivnosti, a naročito plivanja, te izvanredni pothvat promotivnog plivanja od Lanterne Prvić 

do Lanterne Baška; 

2. Ljubiši Seršiću „Blajbi“ - za sudjelovanje u brojnim događanjima u organizaciji raznih udruga, 

nesebično pomaganje svima kojima je pomoć trebala, te brojne intervencije i spašavanja ljudi i imovine 

na moru; 

3. Heritage hotelu „Forza“ za inovativni projekt hotela-baštine, te oblikovanje i unapređenje sadržaja 

turističke ponude Baške. 



 7 

 

Ad 8./  
 

Temeljem zaključka s 28. sjednice Općinskog vijeća, na 29. sjednicu su pozvani Ivica Lazaneo, nadzorni 

inženjer i Zoran Bursać, glavni inženjer gradilišta Područne škole Baška, koji su izvijestili o stanju radova i 

odgovorili na pitanja vijećnika. Istaknuli su da su u odnosu na predviđeni termninski plan u zakašnjenju 

četiri do pet mjeseci, većim dijelom zbog izmjena projektne dokumentacije tijekom izvođenja radova. 

Manjim dijelom je kašnjenje uzrokovano nepredviđenim okolnostima, te je trebalo mijenjati način temeljenja 

zgrade kao i način izvedbe statičkih elemenata važnih za stabilnost zgrade. Po terminskom planu trebali su u 

tijeku biti unutarnji radovi, te završni instalaterski radovi, ali zgrada je još otvorena, bez krova i stolarije. 

Nedavno je dobivena nova projektna dokumentacije, te će se izraditi novi terminski plan. Zbog ljetne 

zabrane radovi će se nastaviti tek u jesen, ali se očekuje da neće biti velikih odstupanja u odnosu na prvotni 

plan koji je zbog dinamike financiranja napravljen komotno.   

Nakon odgovora na pitanja vijećnika i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se izvješće o Rekonstrukciji zgrade osmogodišnje škole s dogradnjom školske sportske dvorane u 

Baški. 

 

Ad 9./  
 

U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda, vijećnici su dobili prijedlog Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan, s obrazloženjem.  

Nakon dodatnog obrazloženja Općinskog načelnika i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće 

jednoglasno donosi 

O d l u k u 

o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan 

 

Ad 10./  
 

U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda, vijećnici su dobili prijedlog Odluke o prihvaćanju 

ponude za prodaju zemljišta, s obrazloženjem. Nakon dodatnih pojašnjenja od strane Općinskog načelnika i 

kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (7 „ZA“; 2 „SUZDRŽANA“) 

donosi 

O d l u k u 
 

Odobrava se kupovina k.č. br. 2016 k.o. Baška - Nova, površine 293 m2, u vlasništvu Meri Pavešić iz Rijeke, 

Tizianova 1, po cijeni od 600,00 kuna/m2, te se ovlašćuje Općinski načelnik zaključiti ugovor o kupoprodaji. 

 

Ad 11./  
 

Vijećnica Majda Šale izvijestila je o broju noćenja na otoku Krku temeljem podataka koji su joj dostupni 

kao direktorici Turističe zajednice otoka Krka. Napomenula je da se statistika radi po novoj metodologiji 

koja će donijeti manje prihode turističkim zajednicama, a posredno i jedinicama lokalne samouprave. U 

bitnome, situacija u lipnju je znatno lošija u odnosu na prethodnu godinu, što je razvidno iz podataka o broju 

noćenja koje je iznijela za pojedina mjesta. Razlozi su u lošem vremenu i pomaku blagdana, a za Bašku i u 

zatvaranja objekata VALAMAR-a. Međutim, očekuje se da će sezona biti dobro popunjena te da će i 

VALAMAR nadoknaditi „rupu“ iz lipnja, iako ne planira produljenje sezone.  

Vijećnik Emil Polonijo podsjetio je na zaključak Općinskog vijeća o potrebi završetka izrade studije 

upravljanja plažom do kraja rujna 2016. godine, a pročitao je vijest u tisku da je izrađivaču studije određen 

rok od 5 mjeseci, što znači da se rok pomiče na studeni. Općinski načelnik potvrdio je da je rok pomaknut na 

prijedlog potencijalnih izrađivača studije.     

Vijećnik Emil Polonijo nadalje upozorava na postavljene svijetleće reklame, iako su u Baški zabranjene, te 

bi komunalni redar trebao izdavati upozorenja i naložiti njhovo uklanjanje. Općinski načelnik potvrdio je da 

Općina ima saznanja o takvim pojavama, te se poduzimaju odgovarajuće mjere, ali učinci ćebiti 

zadovoljavajući tek kada se Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

popuni odgovarajućim i kvalitetnim izvršiteljima. 

Vijećnik Emil Polonijo istaknuo je primjedbu na neobavještavanje turističkih agencija o početku rada 

Turističke ambulante. Općinski načelnik je izvijestio da je obavijest objavljena na web stranicama Općine i 

na Radiju OK, te je obaviještena Turistička zajednica Općine Baška, ali joj nije izdana uputa da proslijedi 

informaciju. Budući da TZO to nije samoinicijativno učinila, Općina će dodatno obavijestiti sve turističke 

agencije i hotele o početku rada i radnom vremenu Turističke ambulante.  
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Vijećnik Emil Polonijo je nadalje izvijestio da tvrtka EU FR d.o.o. nudi pretplatu na informiranje o 

otvorenim natječajima Europskih fondova, te predlaže da se Općina pretplati i informacije e-mailom 

prosljeđuje svim poduzetnicima s područja Općine Baška. Općinski načelnik je istaknuo da Općina takve 

informacije redovito dobija i bez pretplate, te ih na svojim web stranicama redovito objavljuje. S obzirom na 

širok pojam poduzetnika i nepostojanje potpune baze podataka s mail adresama, smatra da je objava na web 

stranicama za sada dovoljna, te će se ista nastojati poboljšati.  

Vijećnica Majda Šale upozorava da krošnja smokve u Ulici Vladimira Nazora onemogućava prolaz, te 

predlaže da se potkrešu grane. Također ponovo na potrebu dopune novopostavljene turističke signalizacije 

na autobusnoj stanici, i to obavijestima za plažu, akvarij, crkvu, ambulantu i hotel. Općinski načelnik je 

izvijestio da je izdan nalog ali zbog neadekvatne ekipiranosti komunalnog odsjeka još nije izvršen. 

Vijećnica Nataša Pilišić upozorila je na mali broj oznaka za pse, te njihovu slabu uočljivost, pa predlaže 

postavljanje većih znakova. Također je izvijestila o primjedbama na mali broj WC-a na plaži. Općinski 

načelnik i direktorica TD Baška d.o.o. su istaknuli da takve primjedbe nisu opravdane jer je broj WC-a 

jednak kao prošle godine, te su uređeni i redovito se čiste.  

Vijećnica Nataša Plišić je nadalje upozorila na vožnju mopeda i motocikala po Paladi i pješačkim zonama, 

čak i u kasnim večernjim  satima. Općinski načelnik je izvijestio da je to uočeno od strane prometnog redara, 

te je Policijskoj postaji Krk već upućen zahtjev za pojačani nadzor. 

Vijećnica Nataša Plišić je upozorila i na pojavu žohara na Paladi, koji navečer izlaze iz odvodih šahti, a u 

velikom broju se pojavljuju osobito oko vrtića na šetnici. Općinski načelnik je izvijestio da se dezinsekcija i 

deratizacija redovito vrše, a dodatno su pojačane mjere zaštite. Posebno je pojačana zaštita za ZIKA virus, a 

po potrebi će se poduzimati i dodatne mjere. Napomenuo je da osim Općine zaštitu za svoje potrebe vrše 

hoteli i komunalno društvo PONIKVE, te je vijećnik Ivan Vasilić predložio da se te aktivnosti usklade, 

budući da ih obavlja isti izvršitelj. 

Vijećnik Emil Polonijo podsjetio je da je na prošloj sjednici vijeća predložio da se u Zaroku postavi tabla sa 

zabranom eksploatacije pijeska, koja još nije postavljena. Općinski načelnik je izvijestio da je izdan nalog ali 

iz već ranije istaknutog razloga  neadekvatne ekipiranosti komunalnog odsjeka još nije izvršen. 

 

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

14:30 sati. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik: 

 

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

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

 članovima Općinskog vijeća, 

 Općinskom načelniku - ovdje, 

 zamjeniku Općinskog načelnika - ovdje, 

 pročelniku JUO - ovdje, 

 voditelju Ureda načelnika - ovdje, 

 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, ??? 

 web stranica - www.baska.hr, 

 oglasna ploča - ovdje, 

 pismohrana - ovdje. 

 

http://www.baska.hr/

