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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/16-01/7 

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

Baška, 20. prosinca 2016. godine 

Z A P I S N I K 

s 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 20. prosinca 2016. godine s početkom u 17:30 sati, u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 
 

Nazočni vijećnici:  Emil Polonijo, Ivan Vasilić , Aleksandar Čubranić, Ivan Čubranić, Arist Dekanić, 

Mira Dorčić, Mladen Frgačić (nakon 2. točke dnevnog reda), Rafaela Frgačić, 

Nataša Plišić, Nenad Polonijo, Majda Šale 

Odsutni:  nitko  

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, Hrvoje 

Dragoslavić, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Draga Bašćanska, Ana Seršić, 

članica Vijeća Mjesnog odbora Baška, Karla Jurešić, direktorica TD Baška d.o.o. 

 

Aktualni sat:  
 

 Vijećnik Nenad Polonijo postavlja pitanje da li je prva kuća na ulazu u Bašku, koja je u izgradnji, u 

skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, jer mu se čini da je za jednu etažu viša nego što 

bi smjela biti. Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

izvijestila je da je očevidom komunalnog redara utvrđeno da se kuća gradi u skladu s izdanom 

građevinskom dozvolom. Nema saznanja da se tijekom izgradnje odstupilo od građevinske dozvole, ali 

će se još jednom provjeriti. 

 Vijećnik Ivan Vasilić pohvaljuje što se počeo dovoziti šljunak na Velu plažu, ali ističe da je šljunak koji 

je nabavljen dosta tamniji od postojećeg na plaži. Općinski načelnik je izvijestio da je obavljen postupak 

javne nabave, u kojem je odabran dobavljač koji je ponudio dravski kamen koji se i ranije koristio na 

istoj ili sličnim plažama poput naše. Taj šljunak je tamniji kada se crpi jer je djelomično onečišćen 

zemljom, ali će ispiranjem kišom te djelovanjem mora i soli sigurno poprimiti svjetliju boju. Prilikom 

dolaska u Bašku radi dogovora o iskrcavanju šljunka, dobavljač je istaknuo da od njega isti šljunak 

nabavlja i VALAMAR. Potpredsjednik Općinskog vijeća Emil Polonijo je istaknuo da je u saznanju da se 

u Brežicama crpi šljunak koji je bijele boje, te sugerira da se kod sljedeće nabave zatraži ponuda za taj 

šljunak. Što se tiče dravskog šljunka koji je nabavljen, potvrdio je da izdaleka izgleda tamno, te je bio 

zabrinut. Međutim, otišao je na lice mjesta i uvjerio se da šljunak ima na sebi prljavštine i gline, ali je 

svaki drugi kamenčić bijele boje. Smatra da će plaža biti u redu ako se ne prekriva postojeći pijesak nego 

se novi šljunak rastegne uz samo more.  

 Vijećnisa Nataša Plišić, u svezi s građevinskim radovima koji se izvode u Ribarskoj ulici, postavlja 

pitanje da li se vodi računa da se ne zatrpaju otvoreni kanali, te predlaže da komunalni redar izvrši 

očevid. Općinski načelnik je potvrdio da je Općina o tome već primila pisanu sugestiju, a voditeljica 

Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša izvijestila je da je 

komunalni redar bio na terenu i sastavio službenu bilješku. Nisu uočene nepravilnosti, ali će se i dalje 

kontrolirati izvođenje radova. 

 Vijećnik Aleksandar Čubranić, kao predsjednik Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, izvijestio 

je da je Odbor na 17. i 18. sjednici raspravio pitanje dežurstva ambulantnog vozila, koje se organizira za 

potrebe Turističke ambulante.  Takvo dežurstvo nije obavezno i nemaju ga druge turističke ambulante u 

županiji, ali se u Baški organiziralo zbog dislociranosti od ispostave Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u 

Krku. Vozilo koje je svojevremeno donirano Općini Baška koristilo se za prijevoz pacijenta do liječnika 

ili liječnika do pacijenta, te je predstavljalo nadstandard koji će biti narušen ako se ne iznađe način za 
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njegovu organizaciju u skladu s važećim propisima. Problem je što su za sanitetski prijevoz propisani 

uvjeti kojima ne udovoljava vozilo koje koristi Općina Baška, a ukoliko bi se organizirao u skladu s 

propisima predstavljao bi veliki trošak. Odbor je predložio da se zatraži ponuda za obavljanje sanitetskog 

prijevoza za potrebe Turističke ambulante od Doma zdravlja PGŽ, koji je za takvu vrstu prijevoza 

ovlašten, te vijećnika Aleksandra Čubranića zanima ga da li se u tom smislu kontaktiralo Dom zdravlja. 

Zamjenik Općinskog načelnika potvrdio je da se od početka znalo da vozilo koje je donirano Općini 

nema uvjete za vozilo hitne medicinske pomoći, ali nije ni imalo tu svrhu jer se koristilo primarno za 

prijevoz liječnika do pacijenta, za što se može koristiti bilo koje vozilo, primjerice električno. Općinski 

načelnik istaknuo je da se i u kontaktima s ravnateljem Doma zdravlja više puta isticalo da dežurstvo 

ambulantnog vozila nije u skladu s propisima, te nije usaglašen ispravan način, ali se kao nadstandard 

toleriralo. Smatra da bez izmjene zakonske regulative neće biti mogućnosti za organizaciju dežurstva 

ambulantnog vozila. Do sada se nije ništa dogodilo, ali postoji rizik i ako se dogodi nesreća dobre 

namjere nas neće osloboditi odgovornosti. Vijećnik Aleksandar Čubranić zaključio je da se radi o 

kompleksnoj temi koja će možda zahtijevati posebnu točku dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća, jer  

Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb ne može dati rješenje. Podsjetio je da je Općina Baška prije 

dvije godine imala vrhunski nadstandard, odnosno dežurstvo tima hitne medicinske pomoći s vozilom 

cijelo ljeto, koje je skupo je plaćeno a malo je bilo korišteno, pa se od toga odustalo. 

 Vijećnicu Rafaelu Frgačić zanima kada će biti u funkciji nova javna rasvjeta prema Zaroku. Zamjenik 

Općinskog načelnika je izvijestio da radovi malo kasne zbog izmjene načina prekapčanja, čiji troškovi 

nisu bili planirani u Proračunu za tekuću godinu,  pa će se poslije Nove godine javna rasvjeta prekopčati 

na novi sustav. Do Nove godine bit će prikopčana na stari sustav.    
 

Nakon aktualnog sata, potpredsjednik Općinskog vijeća Emil Polonijo izvijestio je da su na sjednici nazočni 

svi vijećnici. Utvrdivši postojanje kvoruma, temeljem članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 

Baška predložio je dopunu dnevnog reda novom točkom 7. „Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Baška - prijedlog“. 
 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se dopuna dnevnog reda za 33. sjednicu Općinskog vijeća novom točkom 7. „Odluka o donošenju 

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška - prijedlog“. 
 

Nakon toga utvrđuje se sljedeći  

D n e v n i  r e d 
 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 24. studenog 

2016. godine, 

2. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana 

Općinskog vijeća Općine Baška - prijedlog (izvješće Mandatne komisije), 

3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška - prijedlog (prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje i/ili 3 vijećnika), 

4. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška - prijedlog (prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanje), 

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

6. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2017. godini - prijedlog, 

7. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška - prijedlog,  

8. Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) - prijedlog, 

9. Plan davanja koncesija u 2017. godini - prijedlog, 

10. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 

2017. godini - prijedlog, 

11. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2017. godini - 

prijedlog, 

12. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2017. godini - 

prijedlog, 

13. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 

2017. godini - prijedlog, 

14. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2017. godini - prijedlog, 

15. Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godini - prijedlog, 

16. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu - prijedlog, 

17. Proračun Općine Baška za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu - prijedlog, 

18. Odluka o izvršavanju proračuna 2017. godine - prijedlog, 
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19. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Baška u 2017. godini - prijedlog, 

20. Razno. 

 

Ad 1./ 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, na prijedlog potpredsjednika vijeća, jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

Usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 24. studenog 

2016. godine. 

 

Ad 2./  
 

Majda Šale, potpredsjednica Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Baška, izvijestila je kako je 

Komisija održala sastanak dana 12. prosinca 2016. godine, te je utvrđeno da je članu vijeća Ivici Juničiću 

prestao mandat, budući je isti preminuo. Kako političke stranke SDP, HNS, HSU i HSS, sa čije je liste 

izabran član Općinskog vijeća, nisu sporazumno odredile zamjenika, člana kojem je mandat prestao 

zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, odnosno Mladen Frgačić, na listi naveden pod rednim 

brojem 6. 

Nakon izvješća Mandatne komisije, Općinsko vijeće bez rasprave, na prijedlog potpredsjednika vijeća, 

jednoglasno donosi  

O d l u k u  

o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana 

Općinskog vijeća Općine Baška 

 

Nakon toga, pozvan je vijećnik Mladen Frgačić koji je pristupio na sjednicu, te dao i potpisao svečanu 

prisegu kao član Općinskog vijeća. 

 

Ad 3./  
 

Ivan Vasilić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Baška, izvijestio je da je 

Odbor na sastanku dana 15. prosinca 2016. godine, za izbor predsjednika Općinskog vijeća predložio 

dosadašnjeg potpredsjednika Emila Polonija, a za izbor potpredsjednika vijećnika Ivana Vasilića. Kako 

drugih prijedloga nije bilo, potpredsjednik vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje za izbor predsjednika Općinskog vijeća, te Općinsko vijeće većinom glasova (6 „ZA“; 5 

„PROTIV“) donosi  

O d l u k u 

o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška  
 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška izabire se dosadašnji potpredsjednik Emil Polonijo. 

 

Ad 4./  
 

Budući da je pod točkom 3. dnevnog reda izabran za predsjednika vijeća, te kako nije bilo drugih prijedloga,  

predsjednik vijeća Emil Polonijo dao je na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje iz točke 3. 

dnevnog reda za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća, te Općinsko vijeće većinom glasova (6 „ZA“; 5 

„PROTIV“) donosi  

O d l u k u 

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška  
 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška izabire se vijećnik Ivan Vasilić. 

 

Ad 5./  
 

Općinski načelnik istaknuo je da je prošlo kratko vrijeme od prethodne sjednice Općinskog vijeća, te da su 

vijećnici u međuvremenu bili uključeni u rad raznih odbora, te je njegovo izvješće o aktivnostima između 

sjednica Općinskog vijeća kratko: 

 Održana je radionica za izradu Studije upravljanja Velom plažom, na kojoj su zaključene aktivnosti i 

članovi radne grupe pozvani su da se do 15. siječnja 2017. godine izjasne o prijedlogu Studije, 

odnosno dostave primjedbe i prijedloge Općini Baška, koja će ih proslijediti izrađivaču Studije.  
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 Održana je prezentacija projekta „Crna ovca“, koju je za Općinske vijećnike pripremio direktor 

agencije STUDIO CONEX g. Boris Lešić. Ne mijenja se nekadašnja koncepcija, ali je model 

financiranja drugačiji, odnosno kompletna usluga je uključena u cijenu i Općina kupuje gotov 

proizvod. Zlatni sponzor će biti VALAMAR, a Općina Baška i Turistička zajednica općine Baška 

sufinancirat će projekt u jednakim iznosima. Također će u financiranju sudjelovati ugostitelji s 

područja Općine Baška, koji su se javili u značajnom broju.  
 

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

Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 

 

Ad 6./  
 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, koji je istaknuo da je provedeno 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke, te nisu zaprimljene primjedbe ni 

prijedlozi.  

U raspravi koja je uslijedila vijećnik Nenad Polonijo predložio je da se izvođenje radova u naselju Baška 

zabrani za vrijeme Uskrsmih blagdana, te od početka svibnja do kraja rujna. Općinski načelnik je istaknuo da 

Općina Baška već ima najdužu zabranu radova na otoku Krku, te je udruženje obrtnika protestiralo u ime 

građevinara kojima je ograničena mogućnost rada.  

Nakon rasprave, temeljem članka 59. stavak 7. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, vijećnica Rafaela 

Frgačić podnijela je amandman na članak 3. prijedloga Odluke: 

„ Na području Općine Baška u 2017. godini, privremeno se zabranjuje izgradnja građevina i izvođenje 

građevinskih radova iz članka 2., na svim površinama u zonama izdvojene namjene i izvan građevinskih 

područja, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, kako slijedi: 

1.  naselje Baška, u razdobljima: 

- od 14. travnja 2017. godine do 2. svibnja 2017. godine, 

- od 15. svibnja 2017. godine do 30. rujna 2017. godine. 

2.  naselja: Batomalj, Jurandvor i Draga Bašćanska, u razdoblju od 1. lipnja 2017. godine do 15. rujna 

2017. godine.“ 

Nakon obrazloženja i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (10 „ZA“; 1 

„SUZDRŽAN“) donosi 

O d l u k u 
 

Prihvaća se amandman vijećnice Rafaele Frgačić na prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja 

radova u 2017. godini. 
 

Nakon toga, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (10 „ZA“; 1 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

O d l u k u 

o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2017. godini 

(uključujući i usvojeni amandman) 

Ad 7./  

 

Nakon obrazloženja voditeljice Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, odnosno dodatnih pojašnjenja materijala dostavljenih za ovu točku dnevnog reda koja je dao 

Općinski načelnik, na poziv predsjednika Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o donošenju III. izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Općine Baška 

Ad 8./  
 

Nakon obrazloženja voditelja Ureda načelnika, te dodatnih pojašnjenja materijala dostavljenih za ovu točku 

dnevnog reda koja je dao Općinski načelnik, na poziv predsjednika Općinsko vijeće bez rasprave 

jednoglasno donosi 

O d l u k u 

o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) 

 

Ad 9./  

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

vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Plan davanja koncesija za 2017. godinu 
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Ad 10./  
 

Na poziv predsjednika vijeća, predsjednica Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine 

Majda Šale izvijestila je da je Odbor na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine razmotrio Nacrt 

prijedloga Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Baška u 2017. godini, kao i na Nacrt prijedloga Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Baška u 2017. godini. Na sjednici je utvrđeno da su prijedlozi Odbora s prethodne sjednice, 

održane 4. i 10. listopada 2016. godine, većinom uvršteni u Nacrte. 

U raspravi koja je uslijedila vijećnik Ivan Vasilić načelno je pohvalio prijedlog Proračuna, ali ističe 

primjedbe na program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji po njegovom mišljenju nije 

razvojan.  

Općinski načelnik istaknuo je da je program kapitalne gradnje u bitnome dobar, te prihvaća primjedbe da se 

može više, ali je Općina zbog odlaska 2 službenika tijekom 2016. godine imala krizu u Odsjeku za 

komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Zapošljavanje novih službenika 

uslijedilo je nakon ponovljenih natječaja tek krajem godine, te se nada da će Odsjek ubuduće operativnije 

djelovati.  

Nakon rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽANA“) 

donosi 

Godišnji program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2017. godini 
 

Ad 11/  
 

Uvodno obrazloženje i rasprava za ovu točku dnevnog reda provedeni su u sklopu prethodne točke, te na 

poziv predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽANA“) donosi 
 

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Baška u 2017. godini 
 

Ad 12./  
 

Na poziv predsjednika vijeća, predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje Općinskog vijeća Općine Baška 

Rafaela Frgačić izvijestila je da je Odbor na sjednici održanoj  12. prosinca 2016. godine razmotrio Nacrt 

prijedloga Proračuna za 2017. godinu, u dijelu koji se odnosi na kulturu i obrazovanje, te predložio 

povećanje predviđenih sredstava za sufinanciranje djelatnosti KUD-ova, društava i udruga u kulturi. 

U raspravi koja je uslijedila, vijećnik Ivan Vasilić i vijećnica Majda Šale podržali su takav prijedlog,  a 

vijećnica Nataša Plišić predložila je da se u program uključi županijski projekt „Mala barka“ u cilju očuvanja 

tradicijske kulturne baštine te pomorske i ribarske tradicije.    

Općinski načelnik i voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo obrazložili su razloge zbog 

kojih nije bilo moguće usvojiti prijedloge Odbora, budući da načelnik predlaže sredstva za programe, a 

odbori odlučuju o raspodjeli sredstava unutar programa. Sredstva su planirana namjenski, te kod prijedloga 

povećanja treba predložiti i izvore sredstava. Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće 

većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽANA“) donosi 
 

Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju  

na području Općine Baška u 2017. godini 
 

Ad 13./  
 

Na poziv predsjednika vijeća, predsjednik Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Općinskog vijeća 

Općine Baška Aleksandar Čubranić izvijestio je da je Odbor na sjednici održanoj  13. prosinca 2016. godine 

razmotrio Nacrt prijedloga Proračuna za 2017. godinu, u dijelu koji je namijenjen financiranju javnih 

potreba u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, te predložio u Proračunu predvidjeti sredstva za financiranje 

nabave EKG-a i pulsnog oksimetra u iznosu od 13.066,06 kuna. 

Općinski načelnik i voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo obrazložili su razloge zbog 

kojih nije bilo moguće trenutno usvojiti prijedlog Odbora, te istaknuli da će se isti uvažiti prilikom prvog 

rebalansa Proračuna za 2017. godinu, kada će se iz predviđenog viška sredstava Proračuna za 2017. godinu 

sredstva uložiti u predloženu svrhu. 

Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 

„SUZDRŽANA“) donosi 
 

Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene  

zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2017. godini 
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Ad 14./  
 

Općinskim vijećnicima dostavljen je Zapisnik sjednice Odbora za sport i tehničku kulturu Općinskog vijeća 

Općine Baška od 8. prosinca 2016. godine, na kojoj je Odbor razmotrio Nacrt prijedloga Proračuna za 2017. 

godinu, u dijelu koji se odnosi na sport i tehničku kulturu, te predložio povećanje predviđenih sredstava za 

15%. 

Općinski načelnik i voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo obrazložili su razloge zbog 

kojih nije bilo moguće usvojiti prijedlog Odbora, jer nije predložen raspored sredstava unutar programa, 

nego povećanje sredstava. Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova 

(8 „ZA“; 3 „SUZDRŽANA“) donosi 
 

Godišnji program javnih potreba u sportu  

na području Općine Baška u 2017. godini 

 

Ad 15./  
 

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

Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini, s obrazloženjem. 

 Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽANA“) donosi 
 

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini 

 

Ad 16./  
 

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

Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu, s obrazloženjem. 

Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽANA“) donosi 
 

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu 

 

Ad 17./  
 

Prijedlog Proračuna Općine Baška za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu obrazložila je 

voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, koja je uvodno istaknula da je u razdoblju od 15. 

do 30. studenog 2016. godine provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga, te 

nisu zaprimljena mišljenja ni primjedbe. Istovremeno je prijedlog dostavljen vijećnicima, te je zaprimljen 

jedan prijedlog grupe vijećnika za preraspodjelu sredstava koji nije mogao biti prihvaćen, jer izvori 

sredstava za preraspodjelu nisu namjenski.   

Predsjednica Povjerenstva za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Baška Majda Šale izvijestila je 

da je Odbor na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine razmotrio Nacrt prijedloga Proračuna Općine 

Baška za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, te dao svoju suglasnost. 

U raspravi koja je uslijedila, predsjednik vijeća postavio je pitanje koliko je sredstava planirano za otkup 

zemljišta za dom za starije osobe. Općinski načelnik odgovorio je da za tu svrhu sredstva nisu planirana zbog 

drugih prioriteta koje je odredilo upravo Općinsko vijeće, osobito osnovne škole, sunčane elektrane te 

uređenja obalnog pojasa naselja Baška. Ne isključuje da će biti sredstava i za otkup zemljišta, ali je oprezan 

u planiranju. Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo dodala je da je 31% proračuna 

namijenjeno za financiranje programa predškolskog odgoja, osnovnog, srednjoškolskog, te visokog i 

obrazovanja.   

Općinski načelnik je istaknuo da proračun, koji je u protekla dva mandata nominalno udvostručen, nije bilo 

lako sastaviti, ali smatra da zadovoljava sve komponente, kako financijske i organizacijske, tako i 

programske, socijalne i društvene,  

Nakon obrazloženja i kraće rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 3 

„SUZDRŽANA“) donosi 

Proračun Općine Baška za 2017. godinu 

i projekcije za 2018. i 2019. godinu 

 

Ad 18./  
 

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

predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave većinom glasova (8 „ZA“; 3 „SUZDRŽANA“) donosi 
 

O d l u k u 

o izvršavanju proračuna 2017. godine 
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Ad 19./  
 

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

vijeće jednoglasno donosi 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Baška u 2017. godini 
 

 

Ad 20./  
 

 Vijećnica Majda Šale izvijestila je da je Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka organizirala 

predstavljanje svojih programa za učenike osnovnih škola otoka Krka, te uputila kritike Područnoj školi 

Baška iz koje nitko nije došao, iako je bio organiziran prijevoz.   

 Vijećnik Aleksandar Čubranić pohvalio je što se krenulo u rekonstrukciju šumskog protupožarnog puta 

Žanac – Kričavno, čime je znatno olakšan prilaz komunadi.  

 Vijećnica Mira Dorčić pohvalila je učenike 7. i 8. razreda Područne osnovne škole u Baški i njihovog 

učitelja, za osvojene medalje i pobjedu u ekipnom poretku na Županijskom natjecanju u atletici, koje je 

održano 14. prosinca 2016. godine u Rijeci.  

 Članica Vijeća Mjesnog odbora Baška Ana Seršić pozvala je svih na Badnjak na druženje uz ribice i 

vino ispred bora na Paladi, koje Mjesni odbor Baška organizira s početkom u 11:00 sati.  

 

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

19:30 sati. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik: 

 

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/

