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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/16-01/6 

URBROJ: 2142-03-01/1-16-6 

Baška, 24. studenog 2016. godine 

Z A P I S N I K 

s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 24. studenog 2016. godine s početkom u 17:00 sati, u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 
 

Nazočni vijećnici:  Emil Polonijo, Aleksandar Čubranić, Ivan Čubranić, Arist Dekanić, Mira Dorčić, 

Rafaela Frgačić, Majda Šale, Ivan Vasilić 

Odsutni:  Nataša Plišić, Nenad Polonijo  

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

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

voditelj Ureda Općinskog načelnika, Mihaela Kolak Moguš, voditeljica Odsjeka 

za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Kay 

Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, Karla 

Jurešić, direktorica TD Baška d.o.o., Hrvoje Dragoslavić, predsjednik Vijeća 

Mjesnog odbora Draga Bašćanska 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Emil Polonijo otvorio je sjednicu pozdravivši nazočne, te je pozvao na 

odavanje počasti minutom šutnje preminulom predsjedniku Općinskog vijeća Ivici Juničiću. 

 

Aktualni sat:  
 

 Vijećnica Majda Šale istaknula je da ima saznanje da je Hrvatski muzej turizma iz Opatije pozvao 

Općinu Baška i Turističku zajednicu Općine Baška da sudjeluju u programu prezentiranja povijesti Baške 

kroz turizam, te je zanima da li je Općina odgovorila. Voditelj Ureda načelnika potvrdio je da je Općina 

primila poziv, te potvrdila da prihvaća inicijativu, uz zamolbu za pomoć muzeja, budući da Općina nema 

stručnih kadrova u tom području. Muzej je odgovorio da je spreman pružiti stručnu pomoć te da će 

kontaktirati Općinu. Vijećnica Majda Šale ponudila se na raspolaganje za suradnju kada počnu 

aktivnosti, budući da je dosta radila vezano za Zavičajni muzej i turističku zajednicu, te dobro pozna 

povijest bašćanskog turizma. Smatra da je sudjelovanje u programu jako dobra promocija za Bašku.    

 Potpredsjednika vijeća Emila Polonija zanima stanje na odlagalištu otpada na zemljištu Općine Baška u 

Staroj Baški, za koje je Općina Punat dostavila odgovor da će ga sanirati, te postavlja pitanje da li je 

nešto učinjeno. Općinski načelnik je izvijestio da nakon zajedničkog obilaska odlagališta s 

predstavnicima Općine Punat nije bilo pomaka, odnosno prema njegovom saznanju nije učinjeno ništa. 

Potpredsjednika vijeća zanima koje su daljnje mogućnosti i što se namjerava poduzeti. Općinski načelnik  

istaknuo je da, s obzirom na dobrosusjedske odnose s Općinom Punat, smatra da neće biti problema. 

Potpredsjednik vijeća zatražio je da se kontaktira Općina Punat, te na sljedećoj sjednici izvijesti vijeće o 

učinjenom. 

 Potpredsjednika vijeća Emila Polonija nadalje zanima u kojoj fazi su III izmjene i dopune Prostornog 

plana Općine Baška. Općinski načelnik je izvijestio da je prije dva dana dobivena suglasnost od 

Primorsko-goranske županije. Izrađivač će proslijediti prijedlog Ministarstvu, te se do kraja godine 

očekuje suglasnost Ministarstva i dovršetak postupka. 
 

Nakon aktualnog sata, potpredsjednik Općinskog vijeća Emil Polonijo izvijestio je da su vijećnici Nenad 

Polonijo i Nataša Plišić opravdali izostanak. Utvrdivši postojanje kvoruma, predložio je dnevni red kao u 

pozivu za sjednicu, te je jednoglasno utvrđen sljedeći 
 

D n e v n i  r e d 
 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 18. 

listopada 2016. godine, 
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2. Izvješće Općinskog načelnika o događanjima između sjednica Općinskog vijeća, 

3. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Baška u 2016. godini - prijedlog, 

4. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Baška u 2016. godini - prijedlog, 

5. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine 

Baška u 2016. godini - prijedlog, 

6. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na 

području Općine Baška u 2016. godini - prijedlog, 

7. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2016. 

godini - prijedlog, 

8. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godini - prijedlog, 

9. I. izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu - prijedlog, 

10. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu - 

prijedlog, 

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna 2016. godine - prijedlog, 

12. Odluka o odobrenju plaćanja radova izgradnje grobnih mjesta - prijedlog, 

13. Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje ovlaštenja Općini Baška za davanje koncesija na 

pomorskom dobru na području Općine Baška -  prijedlog, 

14. Razno. 

 

Ad 1./ 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, na prijedlog potpredsjednika vijeća, većinom glasova (7 „ZA“; 1 

„SUZDRŽAN“) donosi  

Z a k l j u č a k 
 

Usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 18. listopada 

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:  

 od Hrvatske komore arhitekata zatražena je provjera cijene nabave izrade projekta uređenja obalnog 

pojasa Baške. Primljen je izračun cijene arhitektonskih usluga koje se kreću minimalno od 

1,240.000,00 do 1,446.500,00 kuna bez PDV-a. Pregovarački postupak time započinje, te će općinsko 

povjerenstvo nastojati ispregovarati minimalno izračunatu cijenu, a možda i ispod toga.  

 Priobavljeni su dokumenti vezano za šetnicu Vrženica, ali zbog obima posla nije održan sastanak s 

voditeljem Ispostave županijskog Upravnog odjela za prostornom uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša u Krku. 

 Vezano za upit vijećnika Ivana Vasilića koji je tražio informaciju o izgradnji na pomorskom dobru, 

naknadno je zaprimljen i njegov pisani upit. Iako je upit napisan neodređeno, Općinski načelnik je 

shvatio da se odnosi na zatvaranje terase objekta kojeg ima u najmu njegov brat, koji je zatvorio terasu 

kako bi sačuvao krov da ga ne odnese vjetar. Općinski načelnik smatra da se ne radi o građevini, ali 

zatvaranje terase sigurno nije u skladu s Odlukom o komunalnom  redu i projektom urbane opreme. 

Iako se radi o njegovom bratu, Općinski načelnik nije znao za radove koje je izveo na spornoj terasi, te 

ga je upozorio brata i on će ukloniti nedozvoljene preinake. Napomenuo je da ga je naljutilo pismo 

vijećnika Vasilića, jer bi problem najvjerojatnije bio riješen da mu se otvoreno obratio i upozorio ga 

usmeno, te nije bilo potrebe za postavljanjem neodređenog pitanja na sjednici vijeća i za pisanjem 

pisma.  

Vijećnik Ivan Vasilić replicirao je da se raspitao kod djelatnika Općine koji su potvrdili da su znali za 

sporne radove, te je pitanje postavio i potpisao kao vijećnik i jer je poslovno zainteresiran, zbog toga 

što ništa nije poduzeto. Nije postavio problem zato što se radi o bratu načelnika, nego jer je nastala 

lančana reakcija, odnosno u međuvremenu su zatvorene još dvije terase.  

Općinsi načelnik istaknuo je da je za slučaj saznao tek prethodnog dana, te da mu je komunalni redar 

potvrdio da je znao za radove, ali nije smatrao da ga hitno mora o tome izvijestiti, jer smatra da se nije 

radilo o gradnji, da je lako uklonjivo i nije po njemu imalo prioritet za rješavanje. Pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela potvrdio je ga je komunalni redar obavijestio o spornom zatvaranju 

terase, te rekao da će obavijestiti načelnika, ali do jučerašnjeg dana to doista nije učinio te načelnik o 

tome nije imao saznanje.   
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Na pitanje potpredsjednika vijeća, Općinski načelnik je potvrdio da će sporna nadstrešnica biti 

uklonjena u najkraćem roku, te se nada da kada zapuše bura neće odnijeti krov.  

 Vijćnici Majdi Šale dostavljen je pisani odgovor na pitanje o nedozvoljenom oglašavanju stranaka prije 

izvanrednih parlamentarnih izbora. Vijećnica Majda Šale potvrdila je primitak odgovora da nitko nije 

zatražio odobrenje Općine za postavljanje promidžbenih materijala na javnoj površini. Budući da su 

plakati ipak bili postavljeni, zanima je da li će biti sankcionirani oni koji su ih bez suglasnosti Općine 

postavili. Općinski načelnik je mišljenja da nije cilj naplatiti kaznu nego spriječiti nedozvoljeno 

oglašavanje, te ne treba kažnjavati nego upozoriti prekršitelje, kako se ne bi ponovili jednaki slučajevi 

na lokalnim izborima koji će se uskoro održati.    

 Vijećniku Aristu Dekaniću dostavljeni su e-mailom zatraženi podaci o tome koliko je u posljednjih 7 

godina planirano, te realizirano projekata od strane Općine Baška. Vijećnik Arist Dekanić odgovorio je 

da nije vidio poruku, ali je moguće da zbog veličine nije isporučena te će provjeriti. 

 Općinski načelnik i njegov zamjenik bili su u Zagrebu na sastanku vezano za sunčanu elektranu 

Barbičin, te je iskoristio priliku da se nađe s gospođom Sanjom Čižmar koja je napustila konzultantsku 

tvrtku Horwath i Horwath Consulting koja je izraditelj studije Vela plaža. Pohvalila je svoju dosadašnju 

suradnju s Općinom Baška, jer je po njenim riječima rijetko tko tako decidirano i jasno rekao što Baška 

želi i što se od studije očekuje. Istaknula je da ne pristaje da dođe u Bašku na sastanak s izraditeljem 

studije, ali je pisanim putem izvijestila direktora Topalovića o poduzetom i što bi po njenom mišljenju 

trebalo učiniti, ali je u saznanju da se nije postupilo po njenim naputcima. Također je u saznanju da je 

planirana još samo jedna radionica nakon koje će se donijeti zaključak. Podsjetila je da je bilo 

planirano više radionica te savjetovanje s javnošću u obliku javne tribine, kako bi zadovoljili sve 

parametre transparentnosti.  

Vijećnica Majda Šale dobila je na uvid ugovor kao bi vidjela koji je njegov predmet i što je navedeno 

da radionica treba dati. Budući da je Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine 

bio inicijator izrade studije, kao predsjednica Odbora nazvala je direktora Horwath i Horwath 

Consultinga budući je prošlo puno vremena od posljednje radionice. On joj je rekao da je to obiman 

materijal, te očekuje zakazivanje zadnjeg sastanka početkom prosinca. Vijećnica Majda Šale podsjetila 

je da smo na na inicijativu članice Odbora gospođe Cvelić htjeli da upravo gospođa Čižmar vodi cijeli 

program izrade studije, te joj zamjera što nakon prvog sastanka nije obavijestila Odbor da se povlači i 

tko će dalje voditi posao. Članovi radionice su slučajno saznali na trećoj radionici da ona više nije u 

Horwath i Horwath Consultingu, što od tako ugledne firme nije profesionalno.  

Potpredsjednik vijeća potvrdio je da se zbog iskustva gospođe Čižmar i njenih višegodišnjih dolazaka i 

poznavanja Baške angažiralo tvrtku u kojoj je radila, te je također bio iznenađen saznanjem da je otišla 

iz tvrtke i postavlja pitanje o mogućnosti njenog angažmana kao člana općinskog tima. 

Općinski načelnik je istaknuo da to nije moguće jer se ona više ne želi miješati, ali uvjerava vijećnike 

da će studija biti pod kontrolom. Općina će, budući da će studiju skupo platiti, od Horwath i Horwath 

Consultinga tražiti da se u nju unese sve što Općina želi, te da njom većina bude zadovoljna.   

 Dobivene su ponude TD Baška d.o.o. za sanaciju rešetke oborinske kanalizacije preko puta kioska 

„Tiska“ u Ulici kralja Zvonimira, te za saniranje nogostupa u istoj ulici, ali radovi još nisu započeli. 

 Data je puna podrška kandidaturama Turističke zajednice otoka Krka i Mjesnog odbora Baška za 

program „27 susjedstava“ u okviru Projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, te su 

kandidatima upućena pisma podrške Općine Baška. 

 Za uređenje prilaza u Dragi Bašćanskoj kod kbr. 311 je prihvaćena ponuda izvođača. Neće se krenuti u 

uređenje stepenica kod crkve Svete Elizabete, dok komunalno društvo PONIKVE ne završi planirane 

radove na izgradnji kanalizacije. Površine oko crkve su očišćene.  

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

aktivnostima: 

 U ponedjeljak 28. studenog 2016. godine počinju radovi tamponiranja šumskog protupožarnog puta 

Žanac-Kričavno, a potpisan je sporazum temeljem kojeg će sve jedinice lokalne samouprave otoka 

Krka sufinancirati radove asfaltiranja puta s po 15.000,00 kuna, osim Općine Vrbnik koja izvodi iste 

radove s druge, vrbničke strane. Očekuje se da će i Primorsko-goranska županija sufinancirati radove. 

Potpredsjednik vijeća pitao je načelnika da li se radovi izvode samo radi lakšeg pristupa lovištu zbog 

rješavanja problema pojave čagljeva, ili radovi imaju i neku drugu svrhu. Općinski načelnik izvijestio 

je da je održano više sastanaka s pastirima i  lovcima, te se u radove krenulo na njihovu inicijativu. 

Uključene su Hrvatske šume, a put će se koristiti i za buduću izgradnju sunčane elektrane Barbičin. 

 Drugostupanjski sud je poništio presudu koja je donesena u korist Općine Baška radi utvrđenja prava 

vlasništva na parkiralištu kod stare pošte u Baški. Knjižni vlasnik i tuženik Željko Šaš dostavio je 

prijedlog mirnog rješenja spora na način da Općina Baška od njega otkupi nekretninu. Općinski 

načelnik ne predlaže prihvaćanje prijedloga, jer sud drugog stupnja nije riješio spor u korist Željka 

Šaša, nego je predmet vraćen na ponovno suđenje Općinskom sudu u Krku. 
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 Od komunalnog društva PONIKVE je primljeno izvješće o stanju sredstava tzv. „namjenske kune za 

vodu“, odnosno dijela poreznih sredstava kojih se država odriče u korist otočnih kapitalnih projekata 

prema zajedničkom sporazumu svih jedinica lokalne samouprave s Ministarstvom koja na dan 31. 

listopada 2016. godine iznose 1.545.778,15 kuna. Stanje sredstava naknade za razvoj iznosi gotovo 

800,000.00 kuna. Predstavnici općine Baška bili su na sastanku u PONIKVAMA na temu projekata 

PONIKVE vezanih za otok Krk, ali s naglaskom na Bašku. Raspravljalo se o njihovim i općinskim 

planovima investicija u 2017. godini i naredne dvije godine. Tema su bili EU projekti i oborinska 

kanalizacija, poglavito u Ulici Emila Geistlicha. Predloženo je da direktor PONIKVE sa suradnicima 

dođe na sljedeću sjednicu općinskog vijeća i članovima vijeća objasni sve projekte te direktno 

odgovori na pitanja vijećnika. 

Na pitanje potpredsjednika vijeća da li ćemo se ove zime riješiti fekalija ispred hotela „Zvonimir“, 

Općinski načelnik je izvijestio da će započeti radovi na izmještanju vodotoka Male Rike, što će 

sigurmo doprinijeti da odmakne dio vodotokova koji su prodirali u Ulicu Emila Geistlicha. Radi 

rješenja problema vode koja se zadržava, nakon što je gospođa Casutt odustala od dozvole služnosti 

prolaza prema Rapskoj ulici, ponovo se aktualizirala ta problematika te je dogovoren izlazak na teren 

za petak 25. studenog 2016. godine na kojem će se izvidjeti način rješenja. Istovremeno će se 

intenzivirati kontrola oborinske odvodnje s krovova i njenog spajanja u fekalnu kanalizaciju. 

 Obavljeni su razgovori s izvođačem GP Krk i s komunalnim društvom PONIKVE, te će se izaći na 

teren radi dogovora o sanaciji Lošinjske ulice i dijelaUlice kralja Zvonimira u neposrednoj blizini 

gradilišta škole, koji su oštećeni zbog radova. 

 Na 15. sjednici Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane 24. studenog 2016. godine, bili 

su prisutni predstavnici Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, koji će opremiti pedijatrijsku 

ordinaciju u Domu zdravlja u Krku. Troškovi se procjenjuju na oko 750.000,00 kuna, od čega će 

Primorsko-goranska županija sudjelovati sa 400.000,00 kuna, a ostalo će financirati sve jedinice 

lokalne samouprave otoka Krka, razmjerno broju djece koja će pripadati od novu ambulantu. 

 Na istoj sjednici Koordinacije načelno je  dogovoreno proglašenje sportaša godine otoka Krka za 12. 

prosinca 2016. godine u Omišlju.   

 Također je na istoj sjednici Koordinacije načelno je podržana inicijativa OPG Magriž vl. Mirjenka 

Mrakovčića iz Kornića za projekt ulaganja u klaonicu i siranu na području Lakmartina, na način da se 

subvencionira kamata za kredit kojeg će podignuti za ulaganje. 

 Do kraja godine, pod uvjetom da se na ovoj sjednici usvoji rebalans Proračuna Općine Baška, 

predviđena je nabava rabljenog vatrogasnog vozila koje će DVD Baška kupiti od Zračne luke Rijeka. 

Vozilo ima vrlo mali broj pređenih kilometara, a Zračna luka će ga prodati jer ne udovoljava visokim 

standardima sigurnosti koji važe za zračne luke. Na sastanku na kojem je uz predstavnike DVD Baška 

bio i zapovjednik JVP Krk g. Dinko Petrov, istaknuto je da vozilo potpuno odgovara potrebama DVD 

Baška. Općina bi sudjelovala u nabavi donacijom od 200.000,00 kuna, a Vatrogasna zajednica otoka 

Krka s 50.000,00 kuna. DVD Baška bi iz svojih sredstava izdvojilo 50.000,00 kuna za servis pumpe i 

nabavu novih guma.   
 

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

Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 
 

Ad 3./  
  

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

potpredsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini 

Ad 4./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv potpredsjednika, Općinsko 

vijeće jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Baška u 2016. godini 

Ad 5./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv potpredsjednika, Općinsko 

vijeće jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju  

na području Općine Baška u 2016. godini 
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Ad 6./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv potpredsjednika, Općinsko 

vijeće jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene  

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

Ad 7./  
 

Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2016. 

godini obrazložio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

Temeljem članka 59. stavak 3.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća, potpredsjednik Emil Polonijo podnio je 

amandman na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2016. godinu, kojim je predložio da se 

„Aktivnost A 100104 - proračunska pričuva“ umanji za 20.000,00 kn, te da se za isti iznos poveća 

„Aktivnost A 200501 - djelatnost sportskih udruga“ u korist JK „Vihor“ Baška.  

Budući da je amandman vezan i za prijedlog izmjena i dopuna Godišnjeg programa javnih potreba u sportu 

na području Općine Baška u 2016. godini, potpredsjednik vijeća predlaže da se pod ovom točkom dnevnog 

reda donese odluka po predloženom amandmanu. 

Općinski načelnik, kao predlagatelj akta, prihvaća amandman, te sukladno članku 60. stavak 5. Poslovnika o 

radu Općinskog vijeća Općine Baška, isti postaje sastavni dio prijedloga akta. 
 

Nakon prihvaćanja amandmana, za 20.000,00 kuna se povećavaju predložena sredstva za sufinanciranje 

programa i aktivnosti sportskih udruga, te na poziv potpredsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu  

na području Općine Baška u 2016. godini 

(uključujući i usvojeni amandman) 

Ad 8./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv potpredsjednika, Općinsko 

vijeće jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2016. godini 
 

Ad 9./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv potpredsjednika, Općinsko 

vijeće jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu 

 

Ad 10./  
 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2016. godinu obrazložila je voditeljica Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, uz dodatna pojašnjenja Općinskog načelnika kao predlagatelja. 

Predsjednica Povjerenstva za proračun i financije Majda Šale istaknula je da se Povjerenstvo sastalo prije 

sjednice Općinskog vijeća, te podržalo prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna. 

Prethodno je pod 7. točkom dnevnog reda, u svezi s donošenjem I. izmjena i dopuna Godišnjeg programa 

javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2016. godini, u prijedlog akta uvršten amandman 

potpredsjednika vijeća Emila Polonija na Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2016. 

godinu, te na poziv potpredsjednika Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2016. godinu 

(s uvrštenom izmjenom iz točke 7. dnevnog reda). 

Ad 11./  
 

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

potpredsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna 2016. godine 

Ad 12./  
 

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

Odluke o odobrenju plaćanja radova izgradnje grobnih mjesta, s obrazloženjem.  
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Nakon dodatnog obrazloženja Općinskog načelnika i kraće rasprave, na poziv potpredsjednika, Općinsko 

vijeće jednoglasno donosi 

O d l u k u 

o odobrenju plaćanja radova izgradnje grobnih mjesta 

 

Ad 13./  
 

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

Odluke o podnošenju zahtjeva za povjeravanje ovlaštenja Općini Baška za davanje koncesija na pomorskom 

dobru na području Općine Baška, s obrazloženjem.  
 

Potpredsjednik je podsjetio da se o prijedlogu raspravljalo i na dvije prethodne sjednice Općinskog vijeća, te 

je istaknuo osobiti značaj Vele plaže koja je najvažniji resurs Baške, o kojem ovisi egzistencija svih 

stanovnika Općine Baška. Ona je pitanje opstanka i budućnosti za ionako premali broj stalnih stanovnika 

bašćanske doline. Zato je izuzetno važno da Općina Baška provodi postupak koncesioniranja te na taj način 

kontrolira da se kroz Velu plažu zadovoljavaju prvenstveno interesi domicilnog stanovništva, omogući 

održivi razvoj te kontrola nad vlastitom sudbinom.  Dodjelom ovlaštenja za koncesioniranje Općina Baška će 

imati mogućnost dnevno kontrolirati aktivnosti koncesionara na plaži, nadzirati da li se poštuju uvjeti iz 

koncesijskih ugovora te na taj način svakodnevno štititi Velu plažu od neadekvatnih i štetnih oblika 

korištenja Vele plaže. Nadalje je istaknuo da je mogućnost svakodnevnog nadzora nad Velom plažom glavna 

prednost Općine Baška u odnosu na upravljanje i kontrolu iz nekog vanjskog upravnog centra. Uz svoje 

kadroive, Općina Baška će prema potrebi osigurati kvalitetne i  stručne vanjske suradnike  s prethodnim 

iskustvom, a koji će provesti postupak natječaja i cijelog postupka koncesioniranja do sklapanja konačnog 

ugovora. 
 

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

O d l u k u 

o podnošenju zahtjeva za povjeravanje ovlaštenja Općini Baška  

za davanje koncesija na pomorskom dobru na području Općine Baška 
 

Ad 14./  

 

 Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Draga Bašćanska Hrvoje Dragoslavić postavio je pitanje o bušenju 

koje se već desetak dana vrši na predjelu Zdenčine. Pastiri su zbog toga zabrinuti zbog opasnosti od 

presušivanja izvora vode koje tradicijski koriste, te predlaže da se od komunalnog društva PONIKVE 

zatraže jamstva. Općinski načelnik je izvijestio da se u Dragi Bašćanskoj kontinuirano traže novi izvori 

vode, iako Baška prema procjenama raspolaže zalihama vode za budućih 300 godina redovite 

potrošnje. Novi izvori se traže kao alternativa ako neki od postojećih izvora presuše, što se u praksi 

događa. Točno je da se zbog bušenja mogu poremetiti postojeći izvori, ali sumnja da će PONIKVE dati 

bilo kakva jamstva i ne zna u kakvom obliku i kome bi se ona dala. Predlaže da se to pitanje postavi na 

sljedećoj sjednici Općinskog vijeća direktoru komunalnog društva PONIKVE, kojeg se namjerava 

pozvati na sjednicu.  

 Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Draga Bašćanska Hrvoje Dragoslavić nadalje postavlja pitanje u 

svezi s uređenjem stepenica kod crkve Svete Elizabete, koje je odgođeno dok komunalno društvo 

PONIKVE ne završi planirane radove na izgradnji kanalizacije. Budući da je za te radove u Proračunu 

bilo predviđeno 50.000,00 kuna koje se neće realizirati, predlaže da se ta sredstva u ovoj godini 

prenamijene za sanaciju krova crkve Sv. Josipa. Općinski načelnik je istaknuo da je rebalans Proračuna 

već usvojen, te u 2016. godini to više nije moguće.  

 Vijećnica Majda Šale pročitala je vijest da su iz Svetišta Majke Božje Goričke ukradeni zavjetni 

darovi, te pita da li Općina ima saznanja o vrijednosti ukradenoga. Općinski načelnik izvijestio je da 

Općina o tome nema saznanja. 

 Vijećnik Aleksandar Čubranić ima saznanje da će VALAMAR RIVIERA postaviti veći broj mobilnih 

kućica u Kamp Zablaće, te pita da li je poznato koliko kućica će se postaviti jer to zanima stanovnike 

Baške a osobito vlasnike apartmana. Na pitanje je odgovorio vijećnik Ivan Vasilić kao zaposlenik 

VALAMAR RIVIERA, te istaknuo da će se postaviti 73 mobilne kućice u gornji dio kampa u dvije 

zone kod postojeće recepcije. Prva zona je od recepcije do Vele Rike i granice kampa, a druga zona je 

od recepcije do Kampa Mali. Na pitanje potpredsjednika vijeća da li će se time povećati kapacitet 

kampa, vijećnik Ivan Vasilić istaknuo je da se kapacitet kampa smanjuje.  

 Potpredsjednik vijeća podsjeća da je najavljen sastanak s izvođačima radova, projektantom  i 

nadzornim inženjerom radova rekontrukcije zgrade osnovne škole s dogradnjom sportske dvorane, te 
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pita da li će to biti moguće u prosincu. Vijećnica Majda Šale naglasila je da bi takav sastanak bio 

potreban, jer je nakon izvješća izvođača radova i nadzornog inženjera na 29. sjednici Općinskog vijeća 

14. lipnja 2016. godine, u medijima uslijedio komentar projektanta koji je prozvao Općinu Baška, te bi 

ih trebalo svih zajedno okupiti. Zamjenik općinskog načelnika Hajrudin Mulaosmanović izvijestio je da 

se na sastancima koordinacije gradilišta s istim sastavom tjedno rješavaju tekuća pitanja, a za sastanak s 

vijećem predlaže da se pripreme pitanja kako bi se mogli pripremiti. Potpredsjednik vijeća istaknuo je 

da ima pripremljen popis uglavnom praktičnih pitanja, te predlaže da se sastanak sa članovima 

Općinskog vijeća i Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine organizira do 15. 

prosinca 2016. godine. Zamjenik Općinskog načelnika prihvatio je obavezu da se uskladi termine i 

organizira sastanak.  

 Potpredsjednik vijeća je nadalje izvijestio da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju objavila natječaj za davanje potpora za gradnju nerazvrstanih lokalnih cesta, a 

korisnici mogu biti jedinice lokalne samouprave. Zanima ga da li se Općina Baška može prijaviti na 

natječaj. Zamjenik Općinskog načelnika izvijestio je da u ovom trenutku Općina nema spremnih 

projekata koji imaju uvjete za natječaj, ali je konzultantskoj tvrtki već dostavljeno više projekata, te se 

vodi računa da se kandidira svugdje gdje se steknu uvjeti, uz napomenu da natječaji traju do 2020. 

godine. Najveća prepreka je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koje je u pravilu dugotrajno. 

 Vijećnica Rafaela Frgačić informirala je članove vijeća o programu obilježavanja Adventa koji se ove 

godine prvi put organizira u Baški, te je u ime Mjesnog odbora Baška pozvala svih da sudjeluju u 

programu. 

 

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

19:00 sati. 

 

 

Zapisničar:       Potpredsjednik: 

 

Darko Krpan, v.r.      Emil Polonijo, 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, 

 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/

