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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/17-01/1 

URBROJ: 2142-03-01/1-17-2 

Baška, 28. veljače 2017. godine 

Z A P I S N I K 

s 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 28. veljače 2017. godine s početkom u 18:00 sati, u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 
 

Nazočni vijećnici:  Emil Polonijo, Ivan Vasilić (djelomično), Aleksandar Čubranić, Ivan Čubranić, 

Arist Dekanić, Mira Dorčić, Mladen Frgačić, 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, Ana Seršić, članica Vijeća Mjesnog odbora 

Baška, Karla Jurešić, direktorica TD Baška d.o.o. 

Aktualni sat:  
 

• Vijećnicu Rafaelu Frgačić zanima zašto se dozvoljava šleperima, bagerima i velikim strojevima promet 

Ulicom Palada, koja je već oštećena. Osim što se dovozi materijal na gradilište na Paladi, veliki kamioni 

prometuju i Zvonimirovom ulicom. Općinski načelnik je izvijestio da je dao dozvolu za promet po 

popločenom dijelu Zvonimirove ulice, jer se drugačije nije moglo pristupiti gradilištu, ali uz uvjet 

postavljanja tavalona ispod kotača. Također je dozvolio da Paladom prođe bager težine 5 tona i šleper, 

ali je nakon prijave odmah obustavio promet. Vijećnica Rafaela Frgačić je istaknula da je i nakon njene 

prijave nastavljen promet, što je potvrdio i vijećnik Mladen Frgačić, koji je pitao da li je gradilište 

osigurano i da li se može naplatiti eventualna šteta. Općinski načelnik je istaknuo da se odobrenje za 

prometovanje izdaje uz obvezu da korisnik odobrenja nadoknadi evetualnu štetu, a planira se i dodatno 

osiguranje koje bi pokrilo nezgode i štete nastale prilikom održavanja manifestacija na Paladi. 

Predsjednik vijeća se pridružio prigovorima na promet teških vozila i zamolio da se od sutradan ujutro 

isti zabrani, te je Općinski načelnik preuzeo tu obvezu. 

• Vijećnica Nataša Plišić je istaknula primjedbu na asfaltiranje šumske ceste Žanac - Kričavno, te istaknula 

da se takve ceste ne asfaltiraju, a također je prigovorila što nije proveden postupak ocjene prihvatljivosti 

zahvata za prirodu. Šumska cesta vodi između mrgara i suhozidova, plato prema kojem vodi cesta je 

bogat osebujnim biljnim vrstama a nije pod nikakvom zaštitom, te postavlja pitanje zašto se to područje 

nije zaštitilo. Općinski načelnik je istaknuo da je to područje, kao i cijeli otok Krk, pod zaštitom Nature 

2000.  

• Vijećnicu Majdu Šale zanima što se poduzima za pripremu turističke sezone, te istaknula da je primijetila 

da je na ploči s informacijama na Veloj plaži istaknuto ime i telefon bivše voditeljice komunalnog 

odsjeka kao osobe za kontakt. Općinski načelnik je izvijestio da Općina nije organirala sastanke za 

pripremu kao ranijih sezona, ali se poduzima sve što je u moći Općine, a Turistička zajednica Općine 

Baška će uskoro organizirati sastanak zs pripremu sezone. Broj telefona sadašnje voditeljice komunalnog 

odsjeka je isti, a zadržanje imena bivše voditeljice je propust koji će se ispraviti. Vijećnica Majda Šale je 

također istaknula da je ploča o zaštićenom području Prvića, koja je postavljena na bivšem trajektnom  

pristaništu, nečitka i oštećena, te bi trebalo javiti Javnoj ustanovi „Priroda“ da je obnovi i premjesti na 

neko drugo mjesto, jer od kada trajekt ne prometuje to mjesto nije primjereno. Dodaje da bi istu takvu 

ploču trebalo postaviti negdje i na samom otoku Prviću, jer posjetitelji tamo dolaze a da i ne znaju da je 

područje zaštićeno.  

• Vijećnicu Majdu Šale nadalje zanima kada je planirano puštanje u promet novih mostova preko Vele 

Rike, jer su radovi gotovo dovršeni a zadnje vrijeme se ništa ne radi. Općinski načelnik je izvijestio da je 

razgovarao s voditeljicom ispostave Hrvatskih cesta u Rijeci, koja ga je obavijestila da je potrebno još 

dovršiti manje radove i provesti tehnički pregled prije otvaranja, ali Hrvatske ceste još ne znaju kada će 
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radovi biti dovršeni odnosno mostovi otvoreni. Istaknula je da će obavijestiti nadležno ministarstvo i 

Općini javiti kada bude imala informaciju.     

• Vijećnik Nenad Polonijo izvijestio je da su korinici komunalnih vezova u luci Baška počeli dobijati nove 

ugovore od Županijske lučke uprave, koji su štetni za korisnike. U ugovorima je odredba da lučka uprava 

može u bilo koje vrijeme bez obrazloženja izmjestiti plovilo korisnika. Zanima ga da li Općina ima o 

tome saznanje i da li može izaći ususret domaćem stanovništvu koje na istom mjestu godinama ima 

vezove. Općinski načelnik je izvijestio da o tome nema informaciju, te će se raspitati kod ravnatelja 

Županijske lučke uprave, ali napominje da Županijska lučka uprava gospodari vezovima i da postoje 

određena pravila za dodjelu i oduzimanje veza, te ne može komentirati primjedbu na nepovoljnost 

ugovora jer ih nije vidio. Vijećnik Nenad Polonijo je dodao da je o toj temi bilo govora i na nedavnoj 

skupštini ŠRD „Škrpina“, te je zamolio načelnika da se prije obraćanja ravnatelju Županijske lučke 

uprave konzultira s predsjednikom ŠRD „Škrpina“, što je načelnik prihvatio.  

• Vijećnik Nenad Polonijo je nadalje pohvalio postavljanje nadzornih kamera brzine u Dragi Bašćanskoj, 

ali je istaknuo da je to samo polovično rješenje jer je uočio da nakon prolaska pored kamere vozači 

ubrzavaju, te predlaže da se radi ograničenja brzine na ulazima u naselja Jurandvor i Draga Bašćanska 

postave „ležeći policajci“. Poznato mu je da na državnoj cesti nije moguće njihovo postavljanje, ali 

smatra da nakon prestanka prometovanja trajekta cesta kroz ta naselja više nema status državne ceste. 

Općinski načelnik je izvijestio da nije ukinut status državne ceste, što Općini ne bi ni odgovaralo zbog 

obaveze održavanja ceste. Vijećnik Nenad Polonijo zamolio je da se ipak od Hrvatskih cesta zatraži   

postavljanje „ležećih policajaca“ zbog učestalih slučajeva prebrze vožnje. Općinski načelnik je izvijestio 

da je Općina već upućivala takve zahtjeve ali su ih Hrvatske ceste odbijale, te sumnja da će se odobriti, 

ali po zamolbi vijećnika Nenada Polonija Općina će ponoviti zahtjev. 

• Vijećnik Aleksandar Čubranić pitao je da li se i kako namjerava organizirati sanitetski prijevoz za 

potrebe turističke ambulnte u sezoni 2017. godine. O toj temi se raspravljalo na Odboru za zdravstvenu 

zaštitu i socijalnu skrb i na Općinskom vijeću, te je zaključeno da dosadašnja organizacija nije bila u 

skladu s propisima, te da će se od Doma zdravlja PGŽ zatražiti ponuda. Općinski načelnik je izvijestio da 

je upućen dopis Domu zdravlja, ali odgovor još nije dostavljen. Napomenuo je da je ta tema više godina 

raspravljana s Domom zdravlja i nije pronađeno rješenje, te ukoliko se ove godine organizira sanitetski 

prijevoz, to će izvjesno biti na dosadašnji način. 

• Predsjednik vijeća je izvijestio da je iz svoje barke uočio urušavanje rive na tri mjesta, a najgore je na 

mjestu gdje se kopa šahta. Također je uočio da se kod rupe koju je prvotno uočio nakon 15 dana odvalio 

kamen. Općinski načelnik je potvrdio da Općina zna za oštećenja rive koja su snimljena, te su o njima 

već ranije obaviještene nadležne službe. Predsjednik vijeća je istaknuo da je uočio i oštećenje na 

betonskoj šetnici na Bunculuki koja je na jednom mjestu podlokana i napukla, te bi je trebalo popraviti.  
 

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

vijećnici. 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 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 20. 

prosinca 2016. godine, 

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

3. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz Proračuna Općine Baška - prijedlog, 

4. Odluka o izradi usklađenja urbanističkog plana uređenja UPU-1-Baška (N1-1) s III. izmjenama i 

dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška - prijedlog, 

5. Odluka o izradi usklađenja urbanističkog plana uređenja UPU-2-Baška-Zarok (N1-2) s III. 

izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška - prijedlog, 

6. Zaključak o pristupanju izradi IV izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Baška - prijedlog, 

7. Studija upravljanja Velom plažom - prijedlog, 

8. Problem spajanja oborinske odvodnje u fekalnu kanalizaciju, 

9. Razno. 

 

Ad 1./ 
 

Vijećnica Majda Šale istaknula je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 33. sjednice Općinskog vijeća, gdje 

pod 5. točkom dnevnog reda u 2. alineji izvješća Općinskog načelnika nije naveden iznos kojim Općina 

Baška sufinancira projekt „Crna ovca“ te predlaže da se upiše iznos od 150.000,00 kuna, kojeg je naveo 

Općinski načelnik.  
 

Općinsko vijeće, nakon iznesene primjedbe, na prijedlog predsjednika vijeća jednoglasno donosi  
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Z a k l j u č a k 
 

1. U Zapisniku s 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 20. prosinca 2016. godine, vrši se 

sljedeća dopuna: 

• pod 5. točkom dnevnog reda u 2. alineji izvješća Općinskog načelnika, na kraju izvješća o 

prezentaciji projekta „Crna ovca“, nakon teksta „Općina Baška i Turistička zajednica općine Baška 

sufinancirat će projekt u jednakim iznosima“ dodaje se tekst koji glasi: „ od po 150.000,00 kuna (s 

PDV-om).“ 

2. S dopunom iz stavka 1. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 33. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Baška, održane 20. prosinca 2016. godine. 

 

Ad 2./  
 

Općinski načelnik izvijestio je o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća: 

• U svezi s radovima rekonstrukcije školske zgrade i dogradnje školske sportske dvorane, održani su 

sastanci s direktorom izvođača GP Krk d.d. i s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje Primorsko-

goranske županije. Zbog lošeg vremena, osobito u siječnju 2017. godine, te izrazito niskih temperatura  

radovi kasne, te će biti potrebno sklopiti aneks ugovora o njihovom produljenju, te će izdavanje 

uporabne dozvole biti vjerojatno u lipnju.  Predsjednik vijeća je podsjetio da je na sastanku s 

projektantom i izvođačem zatražio informaciju o električnim instalacijama koju još nije dobio, te moli 

da mu se dostavi.    

• Planira se saniranje oštećenja prometnica oko škole, za što su izrađeni troškovnici. U Lošinjskoj ulici 

će se popraviti oštećeni zid te asfaltirati ulica, a novi asfalt će se postaviti i u Zvonimirovoj ulici. U 

Ulici Gorica će se samo sanirati oštećenja te poravnati i ozeleniti rubni zemljani dijelovi. Postavit će se 

nova rasvjetna tijela u Zvonimirovoj i Ulici Gorica.  

• Budući da škola i dvorana imaju predviđeno malo parkirnog prostora, predsjednik Vijeća Mjesnog 

odbora Baška predložio je da se na mjestu dječjeg igrališta planiranog između njegove kuće i škole 

izgradi parkiralište, a igralište premjesti iza škole. Predsjednik vijeća je predložio da se razmisli o 

organizaciji naplate parkiranja. 

• Nije primljena niti jedna ponuda po natječaju za zakup poslovnog prostora za prodavaonicu 

prehrambenih proizvoda u Jurandvoru, te je natječaj ponovljen uz umanjenu cijenu zakupnine za 50%, 

ali se također nitko nije javio. Međutim, ostvaren je kontakt s predstavnikom trgovačkog lanca koji je 

zainteresiran za lokaciju u poslovnoj zoni između Baške i Jurandvora. Već je izrađena idejna skica i 

zatražena je izrada prometnog rješenja radi prilaza s nerazvrstane ceste - Zvonimirove ulice. Velika je 

vjerojatnost da će već 2018. godine taj trgovački lanac izgraditi trgovački centar, a postoji interes još 

jednog trgovačkog lanca. Na pitanje vijećnice Majde Šale, Općinski načelnik je izvijestio da se nije 

razgovaralo o izgradnji benzinske postaje, ali se kontaktiralo s trećim trgovačkim lancem koji ima 

takve planove.   

• U natječaju za zakup štandova je uz cijenu zakupa javne površine propušteno istaknuti cijenu samog 

štanda, pa će se natječaj ponoviti. 

• Sve turističke zajednice i sva vijeća jedinica lokalne samouprave na otoku Krku dužni su usvojiti   

Strategiju razvoja turizma otoka Krka. TZO Baška će imati prezentaciju Strategije na svojoj sljedećoj 

skupštini 23. ožujka 2017. godine, te Općinski načelnik predlaže da se istom prilikom održi 

prezentacija i za članove Općinskog vijeća, budući da predavači dolaze iz Zagreba. Također predlaže 

da se istog dana nakon prezentacije održi tematska sjednica vijeća na kojoj bi se usvojila Strategija. 

• Promocija knjige o župi Baška velečasnog Antona Bozanića održat će se 23. travnja 2017. godine iza 

12:00 sati u Galeriji „Zvonimir“, te Općinski načelnik poziva sve članove vijeća da nazoče promociji i 

domjenku.  

• Braniteljske igre održat će se u Baški 6. svibnja 2017. godine, domaćin je podružnica braniteljske 

udruge iz Baške, očekuje se oko 1.000 branitelja iz Primorsko-goranske županije koji će se natjecati u 

10 sportskih disciplina. Podršku u organizaciji prihvatili su hoteli VALAMAR-a, a angažirat će se i 

TD Baška d.o.o. za održavanje čistoće. U slučaju lošeg vremena, alternativni datum igara je 20. 

svibanj 2017. godine.    

• Odgođena je press konferencija projekta „Crna ovca“, koja je trebala biti 1. ožujka 2017. godine, ali 

nema poteškoća u pripremi manifestacije, te će novi termin press konferencije biti za 8 dana. Pred 

potpisom je ugovor o sufinanciranju s VALAMAR-om koji će dati još više sredstava od prvotno 

planiranih. Turistička zajednica je potpisala ugovor, a Općina još nije ali će ga potpisati. Koncept se 

nije znatno mijenjao u odnosu na ranije godine, a kao izvođači će prvi dan nastupiti grupa Jinx, a drugi 

dan grupe TBF i LET 3. Bit će postavljena i izložba fotografija „David Bowie“. 

• Udruga „Moj otok“ u suradnji s Općinom Baška organizira prezentaciju električnih bicikala 15. ožujka 

2017. godine u galeriji „Zvonimir“.  
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• Općina Baška pozvana je od strane Ureda za graditeljstvo u Krku na uvid u glavni projekt za 

rekonstrukciju i nadogradnju objekta na Paladi - bivši ugostiteljski objekt „Ribar“, čiji su investitori 

Erikson i Marija Dekanić a koji predviđa nadogradnju 2 kata na postojeći prizemni objekt. Investitori 

su neposredno zatražili suglasnost od Konzervatorskog odjela u Rijeci koji je negativno riješio zahtjev. 

Na takvo rješenje su se investitori žalili Ministarstvu kulture koje još nije riješilo žalbu. U 

međuvremenu investitori Uredu za graditeljstvo uz zahtjev nisu priložili negativno rješenje nego samo 

dostavnicu kao potvrdu da su zatražili konzervatorske uvjete. Općina Baška je prilikom uvida u projekt 

obavijestila Ured za graditeljstvo da je u saznanju da projekt nema suglasnost konzervatora. Općina je 

dobila rok od 8 dana za očitovanje na glavni projekt. Budući da je glede katnosti projekt u skladu s 

Prostornim planom jer je zahtjev predan prije stupanja na snagu III izmjena i dopuna PPU Baška, 

Općina će se protiviti gradnji s obzirom na nedostajuću suglasnost konzervatora. Zamjenik Općinskog 

načelnika objasnio je postupak ishođenja suglasnosti konzervatora, te istaknuo da je u tom smislu u 

ranijem razdoblju bilo više propusta jer je bilo prepušteno inicijativi investitora, a tek od nedavno se 

Ured za graditeljstvo aktivno uključio u postupak. U svezi s navedenim, Općinski načelnik je istaknuo 

da su investitori obitelj vijećnika Arista Dekanića, koji je prešutio namjeru izgradnje koja bi nagrdila 

najljepši dio obalnog pojasa u Baški. Podsjetio je da je vijeće svojevremeno podržalo zahtjev obitelji 

Dekanić za izmjene prostornog plana radi izgradnje obiteljskog hotela, te takav postupak iste obitelji 

smatra u najmanju ruku nemoralnim. Vijećnik Arist Dekanić je odgovorio da je zahtjev u skladu s 

Prostornim planom, za razliku od više slučajeva izdavanja građevinskih dozvola za koje nisu postojali 

uvjeti, a koje nitko nije osporavao. Uslijedila je rasprava u kojoj je vijećnik Nenad Polonijo podsjetio 

da je Općina Baška namjeravala kupiti isti objekt, o čemu je Arist Dekanić kao vijećnik imao saznanje, 

nakon čega ga je njegova obitelj kupila, te vijećnik Nenad Polonijo smatra da je vijećnik Arist Dekanić 

bio u sukobu interesa. Vijećnik Aleksandar Čubranić istaknuo je da je vijeće htjelo spriječiti 

prekomjernu gradnju i u tom cilju su i donesene III izmjene i dopune PPU Baška, a sada se na mjestu 

„Ribara“ želi sagraditi trokatnica, što nije moralno.  

• Darko Grošić iz Baške Općini je dostavio dopis kojim u dobroj namjeri upozorava da su neki 

investitori predali nepotpune zahtjeve za izdavanje građevinskih dozvola neposredno prije stupanja na 

snagu III izmjena i dopuna PPUO Baška, što pobuđuje sumnju u namjeru izbjegavanja ograničenja 

koja su postavile izmjene i dopune. Zbog toga će Općina Baška upozoriti Ured za graditeljstvo u Krku 

da u što kraćem roku od investitora zatraži dopune zahtjeva, te da ih odbaci ukoliko ne budu 

dopunjeni.  
 

Tijekom 2. točke dnevnog reda, u 19:05 sati sjednicu je napustio potpredsjednik vijeća Ivan Vasilić. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika i postoji kvorum, te je sjednica 

nastavljena. 

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

Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 

 

Ad 3./  
 

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

vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 

O d l u k u 

o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova 

prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Baška 
 

Ad 4./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednika vijeća, te dodatnih objašnjenja zamjenika Općinskog načelnika,  

na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izradi usklađenja urbanističkog plana uređenja UPU-1-Baška (N1-1)  

s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška   
 

Ad 5./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednika vijeća, te dodatnih objašnjenja zamjenika Općinskog načelnika,  

na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izradi usklađenja urbanističkog plana uređenja UPU-2-Baška-Zarok (N1-2) 

s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška   
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Ad 6./  
 

Predsjednik vijeća uvodno je istaknuo da je Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine, 

na sjednici održanoj 24. siječnja 2017. godine, zaključio da bi žurno trebalo pokrenuti postupak IV izmjena i 

dopuna Prostornog plana Općine Baška.  Budući da su III izmjene i dopune bile ciljane, u njih se nisu mogli 

uključiti neki prijedlozi, a i Studija upravljanja Velom plažom također zahtijeva određene izmjene. U 

zapisniku Odbora, koji je vijećnicima dostavljen uz poziv za sjednicu, istaknuti su prijedlozi koje bi trebalo 

uključiti u IV izmjene i dopune PPUO Baška.  

Općinski načelnik predložio je da vijeće ne donosi odluku o pokretanju IV izmjena i dopuna Prostornog 

plana, jer je ovaj saziv na kraju mandata i ne bi bilo korektno nametati obvezu. Dodatni razlog je okolnost da 

Općina u ovom trenutku kadrovski nije spremna za taj posao, jer su voditeljica i stručna suradnica u Odsjeku 

za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša otkazale službu. Vijećnik Nenad 

Polonijo je u svezi s time istaknuo da ova situacija potvrđuje opravdanost ciljanog stipendiranja studenata, a 

kako je u saznanju da je stručna suradnica koja odlazi bila stipendistica Općine Baška, smatra da od nje treba 

zahtijevati povrat stipendije s obzirom da se ugovorom obvezala da će se zaposliti na području Općine 

Baška. 

Nakon rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće pristupilo je glasovanju, te je prijedlog Zaključka o 

pristupanju izradi IV izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Baška dobio 5 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„PROTIV“. Predsjednik vijeća utvrđuje da prijedlog nije dobio većinu glasova nazočnih članova vijeća, te 

isti nije prihvaćen. 

 

Ad 7./  
 

Nakon što je predsjednik vijeća uvodno istaknuo da je vijećnicima dostavljena poveznica za preuzimanje 

Studije upravljanja Velom plažom, većina vijećnika izvijestila je da nisu primili poveznicu, odnosno da nisu 

uspjeli preuzeti Studiju. Vijećnik Nenad Polonijo napomenuo je da se radi o obimnom materijalu i značajnoj 

temi, te predlaže da se o njoj sazove tematska sjednica vijeća. Nakon toga, na poziv predsjednika, Općinsko 

vijeće bez rasprave jednoglasno donosi  

Z a k l j u č a k 
 

Nalaže se ponoviti dostavu Studije upravljanja Velom plažom vijećnicima, te će se sazvati tematska 

sjednica ili će se ista točka uvrstiti u dnevni red sljedeće sjednice Općinskog vijeća. 

 

Ad 8./  
 

U uvodnom obrazloženju predsjednik vijeća izvijestio je o kontaktima s komunalnim društvom PONIKVE 

VODA d.o.o. čije mišljenje je dostavljeno uz poziv za sjednicu, a odnosi se na rješenje problema spajanja 

oborinske odvodnje u fekalnu kanalizaciju.   

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

Z a k l j u č a k 
 

Obzirom na davno uočen problem spajanja oborinske odvodnje s površina (i krovova objekata) u 

privatnom vlasništvu u fekalnu kanalizaciju, što je, među ostalim, razlog gotovo redovitog izlijevanja 

fekalne kanalizacije tijekom jačih kiša na prometnice, nalaže se Ponikve Voda d.o.o., kao isporučitelju 

vodne usluge i upravljaču javnim sustavom odvodnje otpadnih voda: 

- uputiti zahtjev za pokretanje postupka nadzora, odnosno kontrole načina izvođenja priključaka 

građevina i drugih nekretnina u privatnom vlasništvu na javni sustav odvodnje otpadnih voda, 

sve u odnosu na izdane tehničke uvjete priključenja, 

- ponuditi pomoć službenika Općine Baška u provedbi ispred opisanog nadzora. 

 

Ad 9./  
 

• Vijećnica Mira Dorčić pita da li je točna informacija da postoji projekt za dječje igralište na Gruhu, te 

je Općinski načelnik izvijestio da na toj lokaciji za pravo igralište nema dovoljno prostora, ali se 

razmatra uređenje manjeg igrališta i zelene površine kod trafostanice. Projekt je predložilo TD Baška 

d.o.o. čija direktorica je ukratko obrazložila prijedlog.    

• Vijećnica Nataša Plišić upozorila je na učestale poplave u Zvonimirovoj ulici, Gorinki i na Paladi. 

Općinski načelnik je istaknuo da treba napraviti novi projekt oborinske odvodnje koji bi riješio 

problem. Gornji dio Zvonimirove ulice je kvalitetno riješen ali donji dio zahtijeva sanaciju.   

• Vijećnik Aleksandar Čubranić ističe da se na primjerima gradnji koje su upitne stječe dojam da Općina 

nije dovoljno aktivna u postupku ishođenja građevinskih dozvola. Smatra da bi trebalo reagirati već u 

ranoj fazi te osporavati zahvate koji se ne uklapaju ili nagrđuju prostor. Općinski načelnik istaknuo je 
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da se Općina redovito očituje u svim postupcima, ali ukoliko su zahvati u skladu s prostorno-planskom 

dokumentacijom, na njih se ne može se utjecati, makar nam se ne sviđali.  

• Predsjednik vijeća Emil Polonijo izvijestio je da se informirao u Županijskom državnom odvjetništvu o 

statusu parcela označenih kao k.č. br. 1816/1 površine 1.152 m2 i 1816/2 površine 71 m2 , obje k.o. 

Baška-nova. Radi se o zemljištu kod parka Marjan iza zgrade JK „Vihor“, na kojima je Republika 

Hrvatska uknjižena kao jedini vlasnik manje parcele i suvlasnik 1/10 dijela veće parcele. Predlaže da 

Općina zatraži od RH da joj daruje manju parcelu, te da RH ponudi otkup suvlasničkog dijela veće 

parcele, kako bi se mogla kandidirati za sredstva Europske unije u svrhu planirane izgradnje novih 

prostorija JK „Vihor“. Općinski načelnik je potvrdio da će Općina pokrenuti zahtjev, ali je napomenuo 

da su suvlasnici veće parcele fizičke osobe, te iz dosadašnje prakse Općina ima saznanje da Republika 

Hrvatska ne prihvaća takve zahtjeve prije rješenja imovinskih odnosa s ostalim suvlasnicima.  

• Vijećnik Nenad Polonijo pita direktoricu TD Baška d.o.o. da li sukladno ranijem zaključku Općinskog 

vijeća društvo vrši pripreme za eventualno preuzimanje koncesije za Velu plažu. Direktorica je 

izvijestila da su izvršene konzultacije sa stručnjacima, koji su predložili da se sačeka završetak izrade 

Studije upravljanja Velom plažom koja bi bila temelj za planiranje aktivnosti. Predsjednik vijeća 

predložio je da se aktivnosti nastave, budući da je izrada Studije dovršena. 

• Vijećnica Majda Šale je istaknula da je Studija izrađena sukladno projektnom zadatku i sklopljenom 

ugovoru. Vijećnica Nataša Plišić smatra da je Studija upravljanja Velom plažom izrađena u svrhu 

iskorištavanja plaže, te se pita kako ćemo sačuvati plažu. Općinski načelnik izvijestio je da studiju 

morfoloških i geoloških promjena na plaži provodi Građevinski fakultet, a to je dugoročni projekt koji 

je negdje na polovici svog trajanja.   

• Vijećnik Mladen Frgačić pita u kojoj je fazi proširenje luke. Predsjednik vijeća izvijestio je da je u 

saznanju da će građevinska dozvola biti izdana kroz desetak dana, nakon čega će Županijska lučka 

uprava kontaktirati zainteresirane investitore, od kojih su neki već najavili posjet u svibnju. 

• Vijećnica Majda Šale predlaže da, s obzirom da se bliži kraj mandata ovom sazivu vijeća, Općinski 

načelnik i njegov zamjenik pripreme izvješće o učinjenom i neučinjenom u protekle 4 godine. Općinski 

načelnik je istaknuo da će u zakonskom roku izvršiti obvezu izrade polugodišnjeg izvješća.  

• Vijećnica Majda Šale nadalje pita da li će ubrzo biti rebalans proračuna, te predlaže da se svakako u 

rebalans uvrste sredstva za financiranje nabave EKG-a i pulsnog oksimetra, sukladno ranijem zaključku 

Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb. Također predlaže da se povećaju sredstva za 

financiranje rada udruga u kulturi, koje se redovito odazivaju na pozive Općine za sudjelovanje u 

manifestacijama koje organizira Općina.  

• Predsjednik vijeća izvješćuje da je uočio da su djelomično srušene stepenice pored gradilišta na Paladi, 

koje je već spomenuto u aktualnom satu vezano za prometovanje teških vozila. Misli da se stepenice 

nalaze na javnoj površini i moli provjeru, te se Općinski načelnik obvezao zatražiti provjeru. 
 

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

20:45 sati. 

 

Zapisničar:        Predsjednik: 

 

Darko Krpan, v.r.        Emil Polonijo, prof., 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/

