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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: 2142-03-01/1-17-3 

Baška, 23. ožujka 2017. godine 

Z A P I S N I K 

s 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 24. ožujka 2017. godine s početkom u 16:00 sati,  

u Galeriji „Zvonimir“ u Baški, Zvonimirova 114 
 

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

Frgačić, Rafaela Frgačić, Nataša Plišić, Nenad Polonijo, Majda Šale 

Odsutni:  Aleksandar Čubranić 

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

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

voditelj Ureda Općinskog načelnika, Andrej Valčić, potpredsjednik Vijeća 

Mjesnog odbora Baška 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Emil Polonijo otvorio je sjednicu pozdravivši nazočne, te utvrdio postojanje 

kvoruma. Nakon toga predložio je dnevni red kao u pozivu za sjednicu, te je jednoglasno utvrđen sljedeći 

sljedeći 

D n e v n i  r e d 
 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 28. 

veljače 2017. godine; 

2. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine - prijedlog; 

3. Odluka o prihvaćanju projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 

području otoka Krka" i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta - prijedlog; 

4. Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk, za financiranje 

projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" - 

prijedlog; 

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu - 

prijedlog; 

6. Prijedlog Studije upravljanja Velom plažom;  

7. Razno. 

 

Ad 1./  

 

Vijećnica Majda Šale istaknula je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 34. sjednice Općinskog vijeća, gdje 

pod 1. točkom dnevnog reda nije ispravno navedena njena primjedba u odnosu na projekt „Crna ovca“, jer 

nije pitala u kojem iznosu Općina Baška sufinancira projekt, nego koliki je ukupni trošak manifestacije. 

Općinski načelnik istaknuo je da je procijenjeni ukupni trošak oko 700.000,00 kuna, ali će izvjesno biti i 

veći.  

Vijećnica Majda Šale nadalje je istaknula primjedbu na 7. točku nevnog reda, pod kojom je postavila pitanje 

da li će se pozvati izrađivač Studije upravljanja Velom plažom na tematsku sjednicu Općinskog vijeća. 

Treća primjedba vijećnice Majde Šale odnosila se na 9. točku dnevnog reda gdje pod 9. alinejom nije 

govorila općenito o udrugama u kulturi, nego o Kulturnom društvu „Šoto“ koje se redovito odaziva i 

sudjeluje u manifestacijama koje organizira Općina. 
 

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

Z a k l j u č a k 
 

1. U Zapisniku s 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 28. veljače 2017. godine, vrše se 

sljedeće dopune: 
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• pod 1. točkom dnevnog reda u točki 1. briše se tekst alineje 1. i zamjenjuje novim tekstom koji 

glasi: „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), a ukupni trošak projekta procjenjuje se na 700.000,00 kuna.“ 

• pod 7. točkom dnevnog reda, nakon teksta „Vijećnik Nenad Polonijo napomenuo je da se radi o 

obimnom materijalu i značajnoj temi, te predlaže da se o njoj sazove tematska sjednica vijeća.“ 

dodaje se tekst koji glasi: „Vijećnica Majda Šale postavila je pitanje da li će se na tematsku sjednicu 

pozvati izrađivač Studije.“ 

• pod 9. točkom dnevnog reda alineje 9. i zamjenjuje novim tekstom koji glasi: „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, a osobito za Kulturno društvo „Šoto“ koje se redovito odaziva na pozive Općine 

za sudjelovanje u manifestacijama koje organizira Općina.“ 
 

2. S dopunama iz stavka 1. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 34. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Baška, održane 28. veljače 2017. godine. 

 

Ad 2./  
 

Uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili poveznicu na Strategiju razvoja turizma otoka Krka do 2020. 

godine, koja je objavljena na web stranicama Općine Baška. 

Nakon pozdrava Općinskog načelnika i kraćeg uvoda vijećnice Majde Šale, direktorice Turističke zajednice 

otoka Krka, prezentaciju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine održala je Mr.sc. Neda 

Telišman - Košuta, predstavnica izrađivača Strategije -  Instituta za turizam iz Zagreba. Predsjednik vijeća 

zahvalio je na kvalitetnoj prezentaciji na koju nije imao primjedbi. 

Nakon prezentacije, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine 
 

Ad 3./  
 

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

odluke s obrazloženjem, a Općinski načelnik je podsjetio da je o istoj temi govorio i direktor PONIKVE 

VODA d.o.o. na prezentaciji održanoj 20. prosinca 2016. godine za članove Općinskog vijeća. 

Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o prihvaćanju projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  

na području otoka Krka" i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta 

 

Ad 4./  
 

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

odluke s obrazloženjem, a predsjednik vijeća napomenuo je da je ova točka dnevnog reda vezana na 

prethodnu. 

Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk,  

za financiranje projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  

na području otoka Krka"  
 

Ad 5./  
 

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

odluke s obrazloženjem, a predsjednik vijeća napomenuo je da, temeljem odluka donesenih pod prethodne 

dvije točke dnevnog reda, slijedi potreba donošenja odluke pod ovom točkom dnevnog reda. 

Na poziv predsjednika, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu  
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Ad 6./  
 

Uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili poveznicu na konačnu verziju Studije upravljanja Velom plažom, 

koja je objavljena na web stranicama Općine Baška. 

Nakon uvoda predsjednika Općinskog vijeća, u dužoj raspravi su uz predsjednika vijeća i njegovog 

zamjenika sudjelovali svi nazočni članovi vijeća. Predsjednik vijeća i vijećnica Majda Šale bili su mišljenja 

da je izrađivač poštivao ugovoreni projektni zadatak i dao odgovore na zadana pitanja, iako s njima ne 

moramo biti zadovoljni. Predsjednik vijeća predložio je da se Studija prihvati i da se naprave prvi koraci, 

prvenstveno u izradi izvedbenih studija i projekata, te izmjenama prostorno-planske dokumentacije. Također 

je usvajanje Studije bitni preduvjet za izradu posebne studije općinskog komunalnog društva za kandidiranje 

za koncesiju na Veloj plaži. U raspravi su članovi vijeća međutim u bitnome izrazili nezadovoljstvo 

pojedinim dijelovima Studije, odnosno njenim konceptom u cjelini, a osobito je istaknuta primjedba da 

izrađivač Studije nije organizirao završnu radionicu na kojoj bi obrazložio konačnu verziju i odgovorio na 

pitanja članova radne grupe. Nisu osporene stučne reference izrađivača Studije, ali je zamjereno da je u 

pristupu pogodovao interesima VALAMAR RIVIERA d.d. a ne javnim interesima Općine kao naručitelja 

Studije. Općinski načelnik istaknuo je da Studija također nije dovoljno vodila računa o važećoj prostorno-

planskoj dokumentaciji, ali je zaključio da iz današnje rasprave, kao i sa same radionice, slijedi da je 

problem više u načinu upravljanja Velom plažom, nego u tome što će biti na njoj.  

Nakon rasprave, na poziv predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Obzirom na izostanak obrazloženja od strane izrađivača Studije upravljanja Velom plažom, te 

potrebu za odgovorima na pitanja vijećnika, nalaže se: 

- U dnevni red sljedeće sjednice Općinskog vijeća, koja će se održati 11. travnja 2017. godine s 

početkom u 17:00 sati, ponovo uvrstiti prijedlog Studije upravljanja Velom plažom. 

- Na sjednicu Općinskog vijeća pozvati predstavnike izrađivača Studije, članove radne grupe za 

izradu Studije, predstavnike Građevinskog fakulteta Rijeka (prof. Benac), Pomorskog fakulteta 

Rijeka (prof. Jugović) i prof. Cerovića s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

Opatija, kojem se namjerava povjeriti izrada posebne studije za TD Baška d.o.o. 

- Zbog proširenog sastava pozvanih, sjednica na kojoj će biti prezentacija Studije održat će se u 

Galeriji „Zvonimir“ s početkom u 17:00 sati. 
 

2. Interes Općine Baška je da se za koncesiju na Veloj plaži kandidira općinsko komunalno društvo, 

te se predlaže izdati nalog TD Baška d.o.o. da započne s izradom programa i pripremama za 

natječaj. 

 

Ad 7./  
 

• Vijećnica Majda Šale istaknula je primjedbu da je Baška neuredna a plaža nije očišćena, te predložila 

da se žurno započne uređenje vrtića uz plažu i da se plaža očisti i uredi, jer se bliži vrijeme Uskršnjih 

blagdana i već sada puno ljudi šeta po Baški. Općinski načelnik istaknuo je da je o tome već razgovarao 

s direktoricom TD Baška d.o.o. te je i na Kolegiju načelnika zaključeno da se izda nalog za čišćenje 

Vele plaže. 

• Vijećnica Majda Šale nadalje je pitala zašto će Županija sudjelovati s manjim sredstvima u financiranju 

opreme škole, ako je zaključeno da će s Općinom u jednakim dijelovima sudjelovati u troškovima. 

Općinski načelnik podsjetio je da je o tome već govorio na vijeću, te objasnio da će Županija financirati 

50% vrijednosti osnovne pedagoške opreme prema standardima koje propisuje nadležno ministarstvo. 

Međutim, Općina se javno očitovala da želi viši standard i najkvalitetniju opremu za svoje učenike, te 

će financirati razliku vrijednosti opreme. Na pitanje predsjednika vijeća da li će nastavnički kadar biti 

sposoban koristiti tu opremu, Općinski načelnik istaknuo je da ga je voditelj Područne škole izvijestio  

da su svi učitelji bezrezervno prihvatili novu tehnologiju, te su složno izrazili želju za pohađanje 

potrebnih edukacija za „pametne ploče“ i druge tehnologije.  

• Predsjednik vijeća pitao je koliko je do sada, izraženo u postocima, plaćeno za troškove rekonstrukcije 

škole i izgradnje školske sportske dvorane. Općinski načelnik istaknuo je da nema podatke u postocima, 

te je napomenuo da je za isplatu ostala još oprema škole i dovrane u iznosu oko 2.500.000,00 kuna, te 

manji iznos za radove. Nije prihvaćena prijava za sufinanciranje sistema grijanja i hlađenja iz sredstava 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te će se ta sredstva osigurati iz kapitalnih 

izvora . 

• Na daljnje pitanje predsjednika vijeća o tome koliko je trenutno sredstava na računu Općine, Općinski 

načelnik je odgovorio da se radi o iznosu od 2.700.000,00 kuna na redovnom žiro računu, zatim o 

raspoloživim sredstvima za zajedničke projekte na otocima (Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
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Europske unije)-u iznosu oko 2.500.000,00 kuna, kao i 1.000.000,00 kuna namjenskih sredstava od 

naknade za razvoj kod PONIKVE. Radi se dakle o ukupno oko 6 milijuna kuna, te na pitanje 

predsjednika vijeća da li je takvo stanje dobro, Općinski načelnik je istaknuo da nikad nije bilo bolje. 

• Predsjednik vijeća pitao je da li je legalizacija dovršena i da li su evidentirani svi koji su uplatili 

naknadu, te osobito da li se vodi računa o eventualnoj prodaji legaliziranih objekata za koje je 

iskorišten popust. Općinski načelnik istaknuo je da postupak legalizacije još traje, da se evidencija 

uplata naknade vodi u Općini, ali nisu evidentirane prodaje objekata. Osnovni razlog je nedostatak 

kadrova, osobito u komunalnom odsjeku koji je najbitniji u Općini. Voditeljica odsjeka je nakon 

neuspjelog uvođenja u posao zatražila sporazumni prestanak službe, a odlazi i viša stručna suradnica 

koja je pokazala kvalitete, ali je željna napredovanja u struci prihvatila ponudu drugog posla izvan 

Baške. Zbog toga ostali službenici obavljaju žurne poslove koji nisu u njihovim opisima radnih mjesta, 

a i Općinski načelnik i njegov zamjenik su preuzeli obavljanje nekih operativnih poslova.  

• Predsjednik vijeća zatražio je informaciju o uplatama ekološke pristojbe za 2016. godinu, te pisano 

izvješće o uplaćenim iznosima i uplatiteljima. Općinski načelnik odgovorio je da može dobiti podatke o 

iznosima uplata i uplatiteljima, ali je napomenuo da se ne slaže uplaćeni iznos s ostvarenim noćenjima, 

te procjenjuje da razlika iznosi oko 130.000,00 kuna. Zbog specifičnosti sustava je teško utvrditi gdje 

je nastao manjak, ali je od stručne službe zatražio da se ispita tko nije platio. Predsjednik vijeća je 

napomenuo da vjeruje da neki iznajmljivači ne izbjegavaju plaćanje ekološke pristojbe, nego 

jednostavno ne znaju za tu obvezu otkad su prešli na sustav e-visitor.  

 

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

18:40 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/

