
 1 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/16-01/4 

URBROJ: 2142-03-01/1-16-7 

Baška, 20. srpnja 2016. godine 

Z A P I S N I K 

s 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 20. srpnja 2016. godine s početkom u 19:00 sati, u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 
 

Nazočni vijećnici:  Ivica Juničić, Emil Polonijo, Aleksandar Čubranić, Ivan Čubranić, Arist Dekanić, 

Mira Dorčić, Rafaela Frgačić, Majda Šale, Nenad Polonijo (djelomično) 

Odsutni:  Nataša Plišić, Ivan Vasilić 

Ostali nazočni:  Toni Juranić, Općinski načelnik, Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik Općinskog 

načelnika, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Darko Krpan, 

voditelj Ureda Općinskog načelnika, Karla Jurešić, direktorica TD Baška d.o.o., 

Ivana Kovačić, direktorica Turističke zajednice Općine Baška (samo pod 6. 

točkom dnevnog reda) 

Aktualni sat:  
 

 Predsjednik vijeća postavio je pitanje vijećnice Nataše Plišić, koja je ispričala izostanak, o poduzetim 

mjerama radi suzbijanja žohara, te dodatnu obavijest o pojavi štakora na Paladi. Općinski načelnik 

izvijestio je da Općina redovito, po dobijanju informacija, prijavljuje takve pojave „Dezinsekciji“ za 

zahtjevom za žurnu intervenciju, te će se na isti način prijaviti i ova informacija.  

 Vijećnik Nenad Polonijo ima informaciju da je novi sustav e-visitor iskazao da je Baška u podbačaju od 

7% u odnosu na prošlu sezonu, a njemu se to ne čini točak podatak s obzirom da radi u realnom sektoru, 

gdje je razvidno da je podbačaj veći. U potvrdu tome ističe da na Veloj plaži ima mnogo slobodnog 

mjesta, kao nikada u ovo doba godine, te ga zanima što Općinski načelnik kao predsjednik Turističke 

zajednice zna o tome. Općinski načelnik je istaknuo da su rezultati prema e-visitoru neusporedivi s 

prošlom godinom, što ističe i Hrvatska turistička zajednica. Međutim, neki parametri su usporedivi, te su 

na posljednoj sjednici vijeća Turističke zajednice Općine Baška prezentirani rezultati s odbijenim svim 

tzv. „prijateljima“ i vikendašima koji iskrivljuju postojeću sliku ostvarenih noćenja. Takvi rezultati 

pokazuju smanjeni rezultat od 11% u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine. Međutim, istaknuo je da 

se situacija poboljšava, te ima informaciju sa terena da na današnji dan po prvi put na parkiralištima u 

Baški nema slobodnih mjesta. Vijećnica Majda Šale je, kao direktorica Turističke zajednice otoka Krka, 

izvijestila da je trenutno na otoku Krku blizu 50 tisuća gostiju, što je više nego prošle godine.  Potvrdila 

je da novi sustav praćenja, prijave i odjave turista e-visitor prati broj noćenja prema naplati boravišne 

pristojbe, te uključuje i „prijatelje“ i vikendaše, ali se i ranije vodila statistika i taj dio se odvajao kao i 

sada. Prema tome, u dnevnim izvješćima se ta kategorija pojavljuje, ali u mjesečnoj statistici nema 

„prijatelja“ i vikendaša. Lipanj je bio u minusu u cijeloj Hrvatskoj, ali trenutno su rezultati u srpnju u 

plusu. Istaknula je da je kućna radinost u velikom plusu, u kampovima su rezultati minimalno lošiji, a u 

hotelima je najveći podbačaj.      

 Vijećnik Nenad Polonijo nadalje ističe problem smeća koji se pojavljuje na više mjesta, a naročito kod 

škole i „Konzuma“. Za sada je to još podnošljivo, ali kako sezona bude išla dalje i broj gostiju se bude  

povećavao, problem će biti sve veći i slika Baške neće biti nimalo lijepa. Općinski načelnik je potvrdio 

da problem otpada postoji ne samo u Baški nego i na ostatku otoka, s izuzetkom grada Krka gdje je očito 

novi sustav već uhodan. Kako je najavio na prošloj sjednici Općinskog vijeća, taj problem je spomenuo 

na skupštini komunalnog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. gdje je rečeno da će se na svim 

kritičnim mjestima udvostručiti broj posuda za miješani otpad. Napomenuo je da takvom stanju međutim 

sami pridonosimo time što ne odvajamo otpad. Vijećnik Nenad Polonijo istaknuo je da povećanje broja 

posuda nije popraćeno učestalijim pražnjenjem te predlaže da se razmotri mogućnost angažiranja TD 

Baška d.o.o. barem na kritičnim mjestima, na što je načelnik dodao da je zatražio češće pražnjenje i 

promjenu vremena pražnjenja, s obzirom na primljene primjedbe da bi se posude trebale prazniti ranije 

ujutro. 
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 Vijećnik Emil Polonijo istaknuo je problem sive boje fasade na kući na Paladi, uz napomenu da se isto 

pitanje postavljalo još prošle godine te je rečeno da je vlasnik dobio rok za promjenu boje, ali je fasada i 

dalje siva. Općinski načelnik je odgovorio da će provjeriti informaciju i dati pisani odgovor.  

 Vijećnik Emil Polonijo je nadalje izvijestio o smrtnom slučaju na Veloj plaži, kada je kupaču nakon 

izlaska iz mora pozlilo, te je Hitna pomoć stigla iz Krka 50 minuta nakon poziva, a nešto brže je stiglo 

osoblje Turističke ambulante Baška, ali pokušaji reanimacije nisu uspjeli. U svezi s navedenim postavlja 

pitanje o mogućnosti nabave defibrilatora koji nije skupi uređaj, te osposobljavanja spasilaca za rad s tim 

uređajem. Općinski načelnik smatra da je sugestija dobra, ali se prethodno treba savjetovati sa strukom. 

U konkretnom primjeru ne znamo uzrok smrti, niti da li bi defibrilator spasio život. Općina ne odbija 

mogućnost nabave defibrilatora, ali bi prijedlog trebala dati struka, te je napomenuo da je u saznanju da 

je od 150 defibrilatora postavljenih u Gradu Zagrebu, u zadnjih godinu dana upotrijebljeno samo 3. 

Vijećnik Aleksandar Čubranić se uključio u raspravu, te kao liječnik istaknuo da se defibrilator koristi 

samo u jednom od više mogućih uzroka iznenadne srčane smrti. Po njegovim saznanjima, u konkretnom 

primjeru se radilo o tzv. „masnom infarktu“ gdje defibrilator ne pomaže. Također napominje da 

defibrilator dosta nije skup i nije ga problem nabaviti, ali bi ga trebala koristiti osposobljena osoba. U 

određenim slučajevima, koje laik ne može prepoznati, uporaba defibrilatora je čak i opasna. Smatra da 

smrt na plaži ne treba isticati kao problem, jer na toliki broj kupača se i statistički može očekivati 

nekoliko takvih slučajeva u sezoni. U svezi s navedenim ističe da je međutim veći problem neadekvatna 

opremljenost i nedovoljno iskustvo liječnika Turističke ambulante u Baški. Na kraju rasprave, Općinski 

načelnik je primijetio da bi defibrilator i educirani spasitelji mogli biti sadržaj kojeg treba uključiti u 

Studiju upravljanja Velom plažom. 

  Vijećnicu Rafaelu Frgačić zanima što se čini radi rješavanja problema divljih prodavača na plaži, te da li 

se prijavljuju i kažnjavaju, a također ističe problem džeparenja na plaži. Općinski načelnik je izvijestio 

da su do sada izdana 3 prekršajna naloga protiv preprodavača, iako je svjestan da je broj znatno veći. 

Održan je i sastanak sa sezonskim policajcima i zamjenikom načelnika Policijske postaje Krk, te su 

upozoreni su na taj problem i na prometne probleme u Baški. Vijećnica Rafaela Frgačić je ukazala na 

problem slabe pokretnosti sezonskih policajaca s obzirom na područje koje pokrivaju, te je Općinski 

načelnik izvijestio da je u tijeku rješenje korištenja skutera kojeg će na raspolaganje dati VALAMAR 

RIVIERA. Istaknuo je da su sve turističke  agencije i hoteli obaviješteni o radu sezonskih policajaca, te 

upućenni da u hitnim slučajevima kontaktiraju broj 192, putem kojeg će sezonski policajci dobiti upute 

za postupanje.  

  Vijećnik Aleksandar Čubranić nadovezao se na pitanje divljih preprodavača na plaži, za koje je uočio da 

su dobro organizirani i imaju svoj sustav dojave, te je komunalnom redaru i policiji teško uhvatiti ih na 

djelu, a kada se to i dogodi, izloženi su neugodnim situacijama i svađi. Zato smatra da problem nije 

moguće riješiti pojedinačnim intervencijama, nego samo organiziranom akcijom, te pita Općinskog 

načelnika da li je tako nešto planirano. Općinski načelnik je podsjetio da je o toj temi govorio na 

prethodnoj sjednici vijeća, te je moguće da će se organizirati takva akcija.  

 Vijećnica Majda Šale predložila je da se Općina uključi u projekt „Rijeka - europska prijestolnica kulture 

2020. godine“, s obzirom na saznanje da postoji takva mogućnost kroz koju se mogu dobiti određena 

sredstva, koja bi se primjerice mogla uložiti u uređenje Društvenog dom u Baški. Općinski načelnik je 

odgovorio da nema saznanja o tome i da će ispitati tu mogućnost.  

 Vijećnika Arista Dekanića zanima koliko je otkupljeno zemljišta u zoni društvene namjene predviđenoj 

za izgradnju doma za starije osobe i koliko je još zemljišta potrebno, te kakav model izgradnje se planira. 

Općinski načelnik je izvijestio da je otkupljeno oko 5.500 m2, a potrebna površina ovisi o tome da li će se 

krenuti u izgradnju čitave zone ili samo njenog gornjeg dijela. O modelu izgradnje odluku donosi 

Općinsko vijeće, ali misli da Općina neće moći sama izgraditi dom, te će to biti moguće samo u javno-

privatnom partnerstvu ili preko fondova.  

 Vijećnik Emil Polonijo nadovezao se na pitanje otkupa zemljišta za dom za starije osobe, te izvijestio da 

ima saznanje da su neki vlasnici zemljišta u zoni društvene namjene zainteresirani za zamjenu s 

općinskim zemljištem. Općinski načelnik je istaknuo da zamjena zemljišta nije moguća, nego samo 

kupnja i prodaja putem javnog natječaja. Vijećnik Aleksandar Čubranić je istaknuo primjere natječaja za 

zamjenu nekretnina koje objavljuju neke jedinice lokalne samouprave, na što je pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela potvrdio da u praksi ima takvih slučajeva, ali je Općina Baška dobila decidiran odgovor 

pravnih stručnjaka da zakon ne poznaje mogućnost zamjene nekretnina.   
 

Tijekom aktualnog sata, u 19:40 sati sjednicu je napustio vijećnik Nenad Polonijo.  
 

Nakon aktualnog sata, predsjednik Općinskog vijeća Ivica Juničić izvijestio je da su vijećnici Ivan Vasilić i 

Nataša Plišić opravdali izostanak, te je utvrdio postojanje kvoruma i temeljem članka 72. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Baška predložio dopunu dnevnog reda novom točkom 6. „Zaključak o utvrđenoj 

visini koeficijenta razreda turističkog mjesta - prijedlog“. 
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Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se dopuna dnevnog reda za 30. sjednicu Općinskog vijeća novom točkom 6. „Zaključak o utvrđenoj 

visini koeficijenta razreda turističkog mjesta - prijedlog“. 
 

Nakon toga utvrđuje se sljedeći  

D n e v n i  r e d 
 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 14. lipnja 

2016. godine, 

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

3. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti temeljem ugovora - prijedlog, 

4. Odluka o izradi projektne dokumentacije za uređenje obalnog pojasa naselja Baška - prijedlog, 

5. Informacija o održanim sjednicama Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine, 

6. Zaključak o utvrđenoj visini koeficijenta razreda turističkog mjesta - prijedlog, 

7.  Razno. 

 

Ad 1./ 
 

Vijećnica Majda Šale istaknula je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća, te 

predlaže da se pod točkom 2. u 6. stavku izvješća Općinskog načelnika dopuni da je, vezano za prodaju 

ugostiteljskog objekta „Ribar“, Općinski načelnik rekao da se radi o sukobu interesa vijećnika Arista 

Dekanića. Nadalje predlaže da se pod 11. točkom dnevnog reda u 1. ulomku iza teksta „Napomenula je da se 

statistika radi po novoj metodologiji“ doda tekst „sustava praćenja, prijave i odjave turista e-visitor“. 

Također predlaže da se pod 11. točkom dnevnog reda u 6. ulomku iza teksta „na autobusnoj stanici“ doda 

tekst „i ispred Turističke zajednice Općine Baška“.  

Općinski načelnik predlaže da se u Zaključku donesenom pod 1. točkom dnevnog reda u točki 1. doda nova 

alineja 3. koja glasi: „ pod 10. točkom dnevnog reda u uvodnom dijelu se nakon prvog ulomka dodaje novi 

ulomak koji glasi: „U raspravi koja je uslijedila, vijećnici su iznijeli mišljenje da prije izrade studije projekta 

izgradnje vjetroelektrana treba izraditi studiju opravdanosti njihove izgradnje, te je Općinski načelnik 

istaknuo da se trošak takve studije procjenjuje na 200 do 300 tisuća EUR“.“. Temeljem predložene dopune, 

pod 1. točkom dnevnog reda u točki 1. alineje 3. do 6. postaju alineje 4. do 7., te Općinski načelnik nadalje 

predlaže da se u novoj alineji 4. iza teksta „uz prethodnu izradu studije opravdanosti izgradnje 

vjetroelektrane“ doda tekst „s ostalim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka kao partnerima“. Općinski 

načelnik se nadalje slaže s prijedlogom vijećnice Majde Šale za dopunu  pod točkom 2. u 6. stavku izvješća 

Općinskog načelnika, te predlaže da se briše tekst „što Općinski načelnik smatra nekorektnim“ te umjesto 

njega upiše tekst „što Općinski načelnik smatra u najmanju ruku nekorektnim, a moguće se radi i o sukobu 

interesa“. Također predlaže da se pod točkom 2. u 8. stavku izvješća Općinskog načelnika iza teksta „za 

sanaciju“ doda tekst „i modernizaciju“, te da se iza teksta „napraviti nogostup“ doda tekst „oborinska 

odvodnja, novi asfalt“.  
 

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

Z a k l j u č a k 
 

1. U Zapisniku s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 14. lipnja 2016. godine, vrše se 

sljedeće izmjene i dopune: 

 pod 1. točkom dnevnog reda u točki 1. dodaje se nova alineja 3. koja glasi: „ pod 10. točkom 

dnevnog reda u uvodnom dijelu se nakon prvog ulomka dodaje novi ulomak koji glasi: „U raspravi 

koja je uslijedila, vijećnici su iznijeli mišljenje da prije izrade studije projekta izgradnje 

vjetroelektrana treba izraditi studiju opravdanosti njihove izgradnje, te je Općinski načelnik 

istaknuo da se trošak takve studije procjenjuje na 200 do 300 tisuća EUR“.; 

 pod 1. točkom dnevnog reda u točki 1. alineje 3. do 6. postaju alineje 4. do 7.; 

 pod 1. točkom dnevnog reda u novoj alineji 4. iza teksta „uz prethodnu izradu studije opravdanosti 

izgradnje vjetroelektrane“ dodaje se tekst „s ostalim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka kao 

partnerima“; 

 pod 2. točkom dnevnog reda u 6. stavku izvješća Općinskog načelnika briše se tekst „što Općinski 

načelnik smatra nekorektnim“ te se umjesto njega upisuje tekst „što Općinski načelnik smatra u 

najmanju ruku nekorektnim, a moguće se radi i o sukobu interesa“; 

 pod 2. točkom dnevnog reda u 8. stavku izvješća Općinskog načelnika iza teksta „za sanaciju“ 

dodaje se tekst „i modernizaciju“, te se iza teksta „napraviti nogostup“ dodaje tekst „oborinska 

odvodnja, novi asfalt“; 
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 pod 11. točkom dnevnog reda u 1. ulomku iza teksta „Napomenula je da se statistika radi po novoj 

metodologiji“ dodaje se tekst „sustava praćenja, prijave i odjave turista e-visitor“.  

 pod 11. točkom dnevnog reda u 6. ulomku iza teksta „na autobusnoj stanici“ dodaje se tekst „i 

ispred Turističke zajednice Općine Baška“. 

2. S izmjenama i dopunama iz stavka 1. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 29. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Baška, održane 14. lipnja 2016. godine. 

 

Ad 2./  
 

Općinski načelnik  izvijestio je o tome što je urađeno po zaduženjima i postavljenim pitanjima na aktualnom 

satu ili po zaključcima drugih točki dnevnog reda s prethodne sjednice Općinskog vijeća:  

 Vijećnik Emil Polonijo dobio je pisani odgovor na pitanje vezano za postupak koji se vodi u odnosu na 

bespravno suženje puta u Jurandvoru.   

 Primljen je odgovor županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

na ranije upućene dopise i žalbe Općine na legalizacije stambenih objekata na poljoprivrednom 

zemljištu. U odgovoru se ističe da se takve građevine izgrađene protivno prostornom planu mogu 

legalizirati. Kopija dopisa upućena je i nadležnom ministarstvu, te se očekuje njegovo eventualno 

očitovanje, koje će se požuriti.  

 Vijećnica Nataša Plišić dobila je zatraženi godišnji obračun TD Baška d.o.o.  

 Vijećnicima je dostavljeno izvješće komunalnog društva PONIKVE VODA d.o.o. o kvaliteti bašćanske 

vode. 

 Sve turističke agencije i hoteli su obaviješteni o radnom vremenu Turističke ambulante, te dodatno 

Crkve Sv. Marka i Zavičajnog muzeja u Baški. 

 Posječene su grane na krošnji smokve u Ulici Vladimira Nazora. 

 Na sastanku sa sezonskim policajcima i zamjenikom načelnika Policijske postaje Krk dodatno je 

upozoreno na vožnju mopeda i motocikala po Paladi i pješačkim zonama. 

 Pojava žohara prijavljena je službi dezinsekcije i deratizacije. 

 Postavljena je tabla sa zabranom eksploatacije pijeska na Zaroku. 

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

 Pripremljen je natječaj za prijam u službu voditelja i višeg stručnog suradnika u Odsjeku za komunalni 

sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te će se objaviti u kratkom roku. U 

međuvremenu je preko ugovora o djelu angažirana osoba za obavljanje žurnih poslova javne nabave. 

  U svezi s odlagalištem građevinskog materijala na zemljištu Općine Baška na lokaciji kod Stare 

Baške, Općinski načelnik je nakon upućivanja dopisa obavio razgovor s načelnikom  Općine Punat, 

koji je odgovorio da će nakon završetka turističke sezone Općina Punat to riješiti i o tome pismeno 

izvijestiti . 

 U Baški je provedena prva tura akcije „tajni gost“ u kojoj su rezultati lošiji nego prošle i pretprošle 

godine, osobito u nekim privatnim ugostiteljskim objektima. Tajni gosti su uz ostalo posjetili i Crkvu 

Sv. Marka, što se poklopilo s pitanjem na prošloj sjednici Općinskog vijeća, a ocjena je pozitivna uz 3 

primjedbe. Vijećnica Majda Šale se uključila s primjedbom na radno vrijeme Crkve Sv. Marka i 

Zavičajnog muzeja koji su prekratko otvoreni tijekom dana, što se pokazalo proteklih dana kada se 

turisti zbog lošeg vremena nisu mogli kupati. 

 Turistička zajednica Općine Baška dostavila je Općini informaciju o izmjeni turističke signalizacije na 

autobusnoj stanici, na kojoj su uključeni Turistički informativni centar, hoteli i pristanište, a nadopunit 

će se oznakama za crkvu i plažu.  

 Budući da nije primljen prijedlog sufinanciranja nastavka upravnog postupka izlaganja katastarskih 

podataka i obnove zemljišne knjige, upućena je požurnica Ministarstvu pravosuđa i Državnoj 

geodetskoj upravi, te je od Ministarstva primljen nacrt  prijedloga Sporazuma o sufinanciranju poslova 

obnove zemljišne knjige. U Nacrtu su predloženi uvjeti sufinanciranja od strane Općine, ali ne i 

normativi i rokovi u kojima bi Ministarstvo obavilo poslove, što je bio uvjet kojeg je Općina postavila 

za slučaj sufinanciranja nastavka postupka.  

 Vezano za problem pojave čagljeva, primljena je ponuda GP KRK d.d. za sanaciju šumske ceste  

kojom se najbliže može prići lokaciji na kojoj je uočena najveća koncentracija čagljeva, kako bi se 

lovcima olakšao prilaz i odstrel zvijeri. Općinski načelnik je s pastirima i lovcima obišao lokaciju, te je 

utvrđen najkritičniji dio ceste kojeg žurno treba sanirati, a trošak tog dijela iznosi 363.000,00 kuna. 

Pokrenuti su razgovori o mogućnosti smanjenja cijene, a upućena je i zamolba za sufinanciranje 

radova Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. U 

financiranju će sudjelovati sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka, ali se traže i drugi izvori 

financiranja, jer će najveći dio troška snositi Općina Baška na čijem području se nalazi cesta.  

 Najavljena prezentacija luke Baška u gradu Mainzu u Njemačkoj nije se održala 15. lipnja 2016. 

godine, te će se ista održati ujesen u Baški, također u organizaciji  Njemačko-hrvatskog društva. 
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  Na posljednjoj sjednici Vijeća Turističke zajednice Općine Baška istaknute su primjedbe na sve veći 

broj pasa na plaži izvan pseće plaže, te je poslano okružno pismo korisnicima koncesijskih odobrenja 

da pokušaju uvesti red, te da u slučaju potrebe pozovu komunalnog redara. 

 U Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije održan je sastanak u svezi s 

radovima na rekonstrukciji zgrade područne škole s dogradnjom školske sportske dvorane. Zaključeno 

je da će se utvrditi novi troškovnik s obzirom na izmijenjeni projekt, te uskladiti aktivnosti i dinamiku 

izvođenja radova prema izmjenama i dopunama građevinske dozvole. Govorilo se i o opremanju škole, 

te je istaknuto da županija može financirati opremanje u okviru norme odnosno propisanog standarda, 

a sav nadstandard kojeg želi Općina mora sama platiti. Kako bi se prebrodilo kašnjenje, izvođač je 

predložio da se radovi nastave ranije, te je zaključeno da to bude ne početkom listopada nego 

polovicom rujna 2016. godine.  Navedeno je u skladu s prijedlogom vijeća svih mjesnih odbora na 

području Općine Baška, koji je zaprimljen  neposredno prije ove sjednice vijeća, u kojem se predlaže 

da se s radovima nastavi već 10. rujna 2016. godine. 

 Vezano za pitanje funkcioniranja sustava za grijanje i hlađenje Područnog dječjeg vrtića u Baški, 

ispostavilo se da doista ima sve više problema s tom opremom, te će biti potrebno djelomično 

zamijeniti sistem zbog skupih rezervnih dijelova i popravaka presofisticirane opreme. U tu svrhu 

primljena je ponuda za izradu novog projekta.    

 Vrše se pripreme za proslavu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih 

branitelja, koja će se održati 5. kolovoza 2016. godine u Svetištu Majke Božje Goričke kod Batomlja u 

organizaciji Udruge veterana domovinskog rata otoka Krka, s kojom su usaglašene aktivnosti Općine 

Baška i TD Baška d.o.o. Svečanosti će nazočiti i uzoriti kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, 

te se u Svetištu očekuje dolazak većeg broja osoba. Zbog toga je od Policijske postaje u Krku 

zatraženo pojačano dežurstvo, a održat će se i sastanak na kojem će se dogovoriti suradnja redara TD 

Baška d.o.o.  i policijskih službenika na reguliranju prometa. Turistička ambulanta u Baški upozorena 

je na očekivani dolazak većeg broja osoba, te joj je predloženo da organizira dežurstvo na samom 

mjestu svečanosti.    

 Održan je sastanak Općinskog načelnika i njegovog zamjenika sa županom Murske Sobote koji je 

boravio u Baški. Nazočni su bili i voditelj Odmarališta Murske Sobote u Baški, te ravnatelj Osnovne 

škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk i voditelj Područne škole Baška. Tom prilikom je dogovoreno 

produljenje ugovora o korištenju zgrade Odmarališta za potrebe Područne škole Baška za sljedećih 

godinu dana, pod istim uvjetima pod kojima je i do sada korištena zgrada.   

 Primljen je na znanje dopis načelnice Općine Omišalj upućen Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, sa 

zahtjevom za rješenje problema zbrinjavanja kemikalija u napuštenim pogonima DINA-Petrokemije u 

Omišlju.  

 Zaprimljeno je mišljenje županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša da za Urbanistički plan uređenja groblja Sv. Ivan nije potrebno provesti stratešku procjenu 

utjecaja na okoliš.  

 Zaprimljeno je mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije da je konačni 

prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška usklađen s Prostornim planom  

Primorsko-goranske županije.  

 Na web stranicama Primorsko-goranske županije objavljen je Master plan razvoja luka otvorenih za 

javni promet od županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije, te je do 19. 

kolovoza 2016. godine otvoren rok za primjedbe i sugestije. U planu se spominje luka Baška sa 

statusom luke otvorene za javni promet županijskog značaja. 
  
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 prijedlog 

Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti temeljem ugovora, s obrazloženjem.  

Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 

 

O d l u k u 

o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti temeljem ugovora 

 

Ad 4./  
 

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

Odluke o izradi projektne dokumentacije za uređenje obalnog pojasa naselja Baška, s obrazloženjem.  
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Nakon dodatnog obrazloženja Općinskog načelnika i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće 

jednoglasno donosi 

O d l u k u 

o izradi projektne dokumentacije za uređenje obalnog pojasa naselja Baška   

 

Ad 5./  
 

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

4. i 5. sjednice Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine, održanih  9. svibnja i 12. 

srpnja 2016. godine. Vijećnica Majda Šale je izvijestila da su obje sjednice održane nakon njenog 

imenovanja za predsjednicu Odbora, ali Odbor je i prije toga vrlo dobro radio. Ukupno je održano 5 

sjednica, s vrlo kvalitetnim temama, od kojih su najznačajnije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Baška, te prijedlog izrade Studije upravljanja Velom plažom.  

Nakon III izmjena i dopuna prostornog plana uređenja čije donošenje je u tijeku, utvrđena je i potreba za 

pokretanjem postupka donošenja IV izmjena i dopuna.  

Odbor je želio da Studijom upravljanja bude obuhvaćen razvoj Vele plaže, njenog uređenja i proširenja 

plažnog prostora, te kreiranja novih proizvoda i atrakcija na plaži.  Studijom je potrebno obuhvatiti ne samo 

plažu nego i šetnice, ceste i parkove, trgovine i ugostiteljsku ponudu, sve u cilju povećanja dosadašnje razine 

kvalitete, jer je Vela plaža izuzetno važna za Bašku. U međuvremenu je Pomorski fakultet u Rijeci za 

Primorsko-goransku županiju izradio Studiju opravdanosti davanja koncesije na pomorskom dobru - Vela 

plaža, za koju je prvotno isticano da je preduvjet za izradu općinske Studije upravljanja, ali je iz županijske 

studije razvidno da one nisu vezane i Općina je u izradu Studije trebala krenuti ranije. Da je to učinjeno, ista 

bi već bila dovršena i moglo bi se već sada utjecati na davanje koncesija od strane županije, istaknuvši kao 

primjer koncesiju za Aquagan za kojeg je pokrenut postupak koncesioniranja i koji će na taj način praktično 

biti izuzet od utjecaja Studije. Tim povodom, kroz raspravu o izradi Studije upravljanja Velom plažom, na 5. 

sjednici Odbora je zaključeno da bi za budućnost Općine Baška bilo značajno kada bi Općina imala veći 

utjecaj i preuzela upravljanje Velom plažom i dodjelu koncesija, a ne da to čini Primorsko-goranska 

županija. Zato Odbor predlaže Općinskom vijeću da od Primorsko-goranske županije zatraži da Općini 

Baška povjeri davanje koncesija na pomorskom dobru. 

Nakon izvješća Majde Šale, Općinski načelnik je izvijestio o sastancima s Primorsko-goranskom županijom 

na kojima je zahtijevao da se koncesioniranje plaže predvidi u 3 alternative: u cjelini, u dva dijela i po 

segmentima u kojima su plažu koristili dosadašnji korisnici koncesijskih odobrenja.   

U odnosu na prijedlog da se od Županije zatraži povjeravanje davanja koncesija Općini, istaknuo je da 

načelno nije protiv takvog prijedloga. U odnosu na Aquagan je napomenuo da se po žalbi Hotela Baška 

granica pomorskog dobra mijenjala, te je parcela na kojoj je Aquagan izdvojena kao zasebna u odnosu na 

Velu plažu. Osobno nije bio za to da se Aquaganu dodijeli koncesija, ali je u županiji objašnjeno da je to 

potrebno jer inače ne bi mogao obavljati djelatnost u sezoni 2016. godine. Zbog toga je Aquagan uvršten u 

plan upravljanja pomorskim dobrom za ovu godinu kako bi mogao dobiti koncesijsko odobrenje, čime će i 

Općina ostvariti prihod od naknade. 
  

Nakon rasprave, na prijedlog predsjednika vijeća, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Zahtijeva se, za iduću sjednicu Općinskog vijeća, pripremiti materijale (nacrt akta) - zahtjev Skupštini 

Primorsko-goranske županije za povjeravanje Općini Baška davanja koncesija na pomorskom dobru - 

plaže na području Općine Baška. 

2. Požuruju se aktivnosti na izradi studije upravljanja Velom plažom. 

3. Predlaže se TD Baška d.o.o. da pristupi izradi svoje studije radi pripreme za natječaj za 

koncesioniranje Vele plaže. 
 

Ad 6./  
 

Za ovu točku dnevnog reda vijećnici su na sjednici dobili prijedlog Turističke zajednice Općine Baška za 

utvrđenje visine koeficijenta razreda turističkog mjesta.  

Nakon dodatnog obrazloženja direktorice Turističke zajednice Općine Baška i voditelja Ureda Općinskog 

načelnika, te kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Općinsko vijeće Općine Baška je na 79. sjednici održanoj 8. travnja 2005. godine donijelo odluku 

kojom je određeno da se „ako Vlada Republike Hrvatske utvrdi visinu boravišne pristojbe u manjem 

iznos od 350,00 kn po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu, određuje povećanje koeficijenta 
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razreda turističkog mjesta za mjesto Baška na potrebnu visinu, koja će množenjem s visinom boravišne 

pristojbe koju odredi Vlada RH davati rezultat 350“. 

2. Budući da je Uredbom o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2016. godinu („Narodne novine“ br. 

76/15) boravišna pristojba za osobe u domaćinstvu koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u 

domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđena u iznosu od 300,00 kuna po krevetu i kamp jedinici,  iz 

Odluke navedene pod točkom 1. ovog Zaključka proizlazi i koeficijent razreda turističkog mjesta za 

naselje Baška u 2016. godini - 1,166. 
 

Ad 7./  
 

Predsjednik Općinskog vijeća izvijestio je da je primio usmene primjedbe nekih vijećnika na zakazivanje 

prethodne sjednice Općinskog vijeća u jutarnjim satima, s obrazloženjem da takav termin ne mogu uskladiti 

sa svojim radnim obavezama. Smatra da održavanjem sjednica u popodnevnim i večernjim satima nastaje 

dodatni trošak za Općinu, a vijećnici bi prihvaćanjem dužnosti trebali organizirati vrijeme za vijećničke 

obaveze, te biti spremni i na odricanja.  

Vijećnica Majda Šale pohvalila je Općinu Baška i čestitala joj, jer je našla podatak Instituta za financije da je 

s ocjene 2 napredovala na razinu transparentnosti 4. Za odličnu ocjenu nedostajalo je što nije objavljen 

proračunski vodič za građane u pojednostavljenom obliku, što bi po njenom mišljenju, neovisno o utjecaju 

na ocjenu, bilo vrlo korisno za građane i kao laicima im pojasnilo proračun.  

Vijećnica Majda Šale je nadalje istaknula da ju je neugodno iznenadio komentar projektanta objavljen u 

„Novom Listu“ vezano za sjednicu Općinskog vijeća na kojoj su o radovima na školi izvijestili nadzorni 

inženjer i voditelj gradilišta. Projektant je prozvao Općinu i Županiju, a nitko iz Općine to nije komentirao, 

te je ostao dojam da su njegove kritike bile opravdane. Zbog toga je predložila da se najesen organizira 

zajednički sastanak projektanta s izvođačem i nadzorom, uz sudjelovanje predstavnika Općine i škole. 

Općinski načelnik je odmah odgovorio da se Općina ciljano uzdržala od komentara da ne otvara polemiku 

kroz tisak, prije sastanka kojeg se već planira održati. 

Vijećnica Majda Šale je istaknula i primjedbu da je nakon što je očišćena plaža za invalide, koja je do 10. 

srpnja 2016. godine bila nepristupačna, kupači na prilazu plaži ostavljaju ručnike te opet invalidi ne mogu 

prići moru. Zbog toga je predložila da se čim prije, dok je sezona kupanja u tijeku, postavi tabla s oznakom 

prilaza za invalide.  

Vijećnik Emil Polonijo je izvijestio  da je u Ulici Stjepana Radića, na mjestu gdje trebaju stajati posude za 

otpad, netko odbacio hrpu granja i trave koja tamo stoji već dva mjeseca i truli, te je zamolio da je TD Baška 

d.o.o. ukloni i vrati kante na mjesto. 

Vijećnik Emil Polonijo je nadalje istaknuo da su ovogodišnji pripadnici jedinice prometne mladeži bolji od 

prošlogodišnjih, ali bi ih prometni redar trebao više upućivati da rade svoj posao Također je primijetio da se 

kazne na nepravilno parkiranim automobilima ostavljaju neredovito, osobito kod prodavaonice Trgovine Krk 

d.d. 

Vijećnik Aleksandar Čubranić osvrnuo se na raspravu oko mogućeg sukoba interesa vijećnika Arista 

Dekanića, te napomenuo da je i on sam svojevremeno bio prozivan zbog istoga čak i u tisku od strane 

zamjenika Općinskog načelnika, a da se ništa nije dokazalo, te je istaknuo da za to pitanje postoje nadležne 

institucije kojima treba ostaviti rješavanje. Zamjenik načelnika je podsjetio da je u svezi sa spornim tekstom 

njegova izjava pogrešno prenesena što je odmah bio rekao i vijećniku Aleksandru Čubraniću, s kojim se 

slaže da pitanje sukoba interesa treba prepustiti nadležnim institucijama.     

 

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

22:15 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, 

 Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - ovdje, 
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 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, 

 direktorici TD Baška d.o.o., 

 direktorici TZO Baška, 

 web stranica - www.baska.hr, 

 oglasna ploča - ovdje, 

 pismohrana - ovdje. 

 

http://www.baska.hr/

