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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/17-01/3 

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

Baška, 11. travnja 2017. godine 

Z A P I S N I K 

s 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 11. travnja 2017. godine s početkom u 18:00 sati,  

u zgradi Općine Baška u Baški, Palada 88 
 

Nazočni vijećnici:  Ivan Vasilić, Ivan Čubranić, Arist Dekanić, Mira Dorčić, Mladen Frgačić, Rafaela 

Frgačić, Nataša Plišić, Majda Šale 

Odsutni:  Emil Polonijo, Aleksandar Čubranić, Nenad Polonijo 

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

načelnika, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Kay 

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

Krpan, voditelj Ureda Općinskog načelnika, Karla Jurešić, direktorica TD Baška 

d.o.o. 

Aktualni sat:  
 

• Vijećnica Nataša Plišić, s obzirom na skori početak turističke sezone, ističe primjedbu na neuređenost 

Palade, osobito objekta bivšeg ugostiteljskog objekta „Ribar“ na Paladi. Uz napomenu da objekt ne 

odskače od Odluke o komunalnom redu, Općinski načelnik je izvijestio da su novi vlasnici objekta dva 

puta usmeno upozoreni. 

• Na pitanje vijećnice Nataša Plišić tko je bio investitor asfaltiranja šumskog protupožarnog puta Žanac - 

Kričavno, te da li je bilo potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. U saznanju je 

da se u krškim krajobrazima ne preporučuje asfaltiranje šumskih bijelih cesta. Općinski načelnik je 

istaknuo da su investitor uz Hrvatske šume bili Općina Baška, Grad Krk i sve općine otoka Krka osim 

Općine Vrbnik koja izvodi iste radove s druge strane, te Primorsko-goranska županija. Nije proveden 

postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, te Općinski načelnik nema saznanje da li je bila obvezna, 

ali ne sumnja da Hrvatske šume poštuju važeće zakone i štite okoliš, te bi provele taj postupak ako je isti 

propisan. Napomenuo je da se ne radi samo o običnoj cesti koja spaja Žanac i Kričavno, nego služi kako 

bi do krajnjeg cilja, odnosno visoravni, mogli lakše doći i lovci i pastiri, a bit će i u funkciji lakše 

izgradnje buduće sunčane elektrane Barbičin.   

• Vijećnica Majda Šale postavlja pitanje vezano za turističku signalizaciju, koja je nakon njenih 

prošlogodišnjih prijedloga djelomično obnovljena, te je zanima da li će se još nadopunjavati, osobito na 

lokaciji kod autobusne postaje i kod Turističke zajednice. Općinski načelnik je istaknuo da je to pitanje 

već dva puta razmatrano na Kolegiju načelnika, te je Turistička zajednica Općine Baška izviješćena o 

zaključcima.  

• Vijećnica Majda Šale nadalje ističe da je obišla Zavičajni muzej i uočila da je u lošem stanju, te pita da li 

će se muzej uređivati prije početka turističke sezone i koga će se angažirati kao vodiča muzeja, 

podsjećajući na primjedbe koje su zaprimljene na rad osobe koja je protekle dvije godine obavljala te 

poslove. Općinski načelnik je izvijestio da se i to pitanje razmatralo na Kolegiju načelnika, te je istaknuo 

da je teško pronaći osobu za te poslove jer se nitko drugi nije javio niti iskazao interes. Upoznat je s 

primjedbama, te je osobno preuzeo obvezu da pokuša pronaći drugu osobu, poziva i vijećnike da 

predlože osobu ukoliko imaju saznanja o nekom tko ima sklonosti za takav posao i zainteresiran je.       

• Vijećnik Mladen Frgačić pita u kojoj fazi su pripreme za manifestaciju „Crna ovca 2017.“. Općinski 

načelnik izvijestio je da je, vezano za dio ovlaštenja Općine Baška, na posljednjem sastanku Kolegija 

načelnika izdano zaduženje da se pripreme odluke o radnom vremenu, korištenju javne površine, 

nenaplatnom proširenju terasa i uređenju prometa kao što je to bilo na dosadašnjim manifestacijama 

„Crne ovce“, a dozvolit će se i postavljanje roštilja na mjestima gdje to prilike dopuštaju. Obavljen je 

razgovor s direktorom organizatora STUDIO CONEX d.o.o. koji se složio s proširenjem terasa i 

postavljanjem štandova, ali je dogovoreno da ponuda bude tematski vezana za manifestaciju 

(gastronomska ponuda, suveniri i dr.). Općina neće ograničavati ponudu i maksimalno će se izaći u susret 
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zahtjevima ugostitelja, u okviru važeće Odluke o komunalnom redu i drugih općinskih odluka, a 

konkretne odluke će se donijeti narednih dana.  

• Vijećnik Mladen Frgačić nadalje pita da li će organizator manifestacije „Crna ovca 2017.“ održati 

sastanak s ugostiteljima, na kojem bi se upoznali s programom i mogućnostima za ugostiteljsku ponudu. 

Istaknuo je da dobija dosta upita od lokalnih i vanjskih ugostitelja ali su informacije škrte. Općinski 

načelnik napomenuo je da je Općina Baška nije organizator nego jedan od sponzora manifestacije, te će 

prihvatiti zabavni i gastronomski program kojeg će predložiti organizator. Podrazumijeva se da Općina 

neće dozvoliti nikakvu anarhiju, ali program slobodno kreira organizator i Općina neće utjecati na 

koncept manifestacije, koji će odgovarati konceptu dosadašnjih manifestacija koje je isti organizator 

uspješno proveo. Poznato mu je da se organizator planira sastati s ugostiteljima, ali ne zna da li je 

određen termin sastanka. Program manifestacije objavljen je u „Novom Listu“, a očekuje da će u kratkom 

roku organizator objaviti detaljnije informacije. 

 

Nakon aktualnog sata, potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Vasilić 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  

D n e v n i  r e d 
 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 23. ožujka 

2017. godine, 

2. Izvješće Općinskog načelnika o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine, 

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

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu; 

5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu - prijedlog; 

6. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu 

- prijedlog, 

7. Odluka o Općinskim porezima Općine Baška  - prijedlog, 

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu - prijedlog; 

9. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška - 

prijedlog, 

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima - prijedlog, 

11. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Baška za projekt „Obnove, 

uređenja i budućeg održavanja četiriju groblja na području Općine Baška“ - prijedlog, 

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška - prijedlog, 

13. Razno. 

 

Ad 1./  

 

Vijećnica Majda Šale istaknula je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 35. sjednice Općinskog vijeća, gdje je 

pod 6. točkom dnevnog reda navedeno da je u raspravi zamjereno izrađivaču Studije upravljanja Velom 

plažom da je u pristupu pogodovao interesima VALAMAR RIVIERA d.d. a ne javnim interesima Općine 

kao naručitelja Studije. Iz takve formulacije se zaključuje da su općinski vijećnici istaknuli primjedbu što 

nije točno, jer je takvu primjedbu iznio Općinski načelnik, te u tom smislu predlaže dopunu zapisnika.  
 

Općinsko vijeće, nakon iznesene primjedbe, na prijedlog predsjednika vijeća jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. U Zapisniku s 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 23. ožujka 2017. godine, pod 6. 

točkom dnevnog reda briše se tekst „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“ i zamjenjuje se novim tekstom koji glasi: „Nisu osporene stučne reference izrađivača 

Studije, ali je Općinski načelnik zamjerio da je izrađivač u pristupu pogodovao interesima VALAMAR 

RIVIERA d.d. a ne javnim interesima Općine kao naručitelja“. 

2. S izmjenom iz stavka 1. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 35. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Baška, održane 23. ožujka 2017. godine. 

 

Ad 2./  
 

Uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili pisano polugodišnje Izvješće Općinskog načelnika o radu u 

razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine, koje Općinski načelnik podnosi sukladno zakonskim 

odredbama i, s istima u svezi, odredbama Statuta Općine Baška i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 

Baška. 
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Nakon kraće rasprave, na poziv potpredsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (7 „ZA“; 1 

„SUZDRŽAN“) donosi 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine. 
 

Ad 3./  
 

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

• Održan je sastanak Općinskog načelnika s bašćanskim župnikom, velečasnim Ivicom Katunarom, na 

temu održavanja sakralnih objekata., te je dogovoreno potpisivanje ugovora o održavanju mrtvačnice u 

Baški koja je u vlasništvu Župe. Župnik je istaknuo dobru dosadašnju suradnju s Općinom, te je 

zadovoljan  održavanjem drugih sakralnih objekata. Predložio je popravak brave na Crkvi Sv. Marka, 

te zamolio pomoć u financiranju zamjene mehanizma zvona.  

• Za Mali Uskrs, 23. travnja 2017. godine, u Galeriji „Zvonimir“ će se održati prezentacija monografije 

„Baška i bašćansko područje - povijesni hod i drevna župa“ autora dr.sc. Antona Bozanića. Vijećnici će 

dobiti pozivnice, te ih je Općinski načelnik zamolio da rezerviraju vrijeme za taj događaj. 

• U subotu, 6. svibnja 2017. godine u Baški će se održati 20. Sportske igre dragovoljaca i veterana 

Domovinskog rata Primorsko-goranske županije. 

• Upisi u dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk - Područni vrtić Baška su od 2. do 12. svibnja 2017. 

godine. 

• Zaprimljena je odluka kojom je po žalbi Općine Baška poništena građevinska dozvola izdana za 

rekonstrukciju i nadogradnju objekta bivšeg ugostiteljskog objekta „Ribar“ na Paladi, s opširnim 

obrazloženjem. 

• Od županijskog Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Općina Baška je primila zahtjev za 

mišljenje za pokretanje postupka davanja koncesije za niz plaža između Vele plaže do Male rive. 

Pročelnica ureda dolazi 18. travnja 2017. godine u Bašku na prezentaciju studije upravljanja Velom 

plažom, kojom prilikom će se Općinski načelnik s njom sastati radi konzultacija prije davanja 

suglasnosti Općine. Općina se načelmo ne protivi, ali mora paziti da ne dođe do konflikta s idejnim 

rješenjem i projektno - tehničkom dokumentacijom uređenja obalnog pojasa naselja Baška. 

• Radovi rekonstrukcije zgrade osmogodišnje osnovne škole s dogradnjom školske sportske dvorane 

uglavnom teku prema planu, s izuzetkom produljenja roka za nabavu opreme za 15 dana (do 3. svibnja 

2017. godine).  

• Pojavio se problem prilikom radova rekonstrukcije županijske ceste LC 58098 (dionica Batomalj - 

D102), zbog kojih će se radovi radovi izgradnje javne rasvjete odgoditi za jesen 2017. godine. Problem 

je nastao jer je planirana trasa polaganja vodova javne rasvjete ušla u privatne parcele i jer projekt nije 

bio kvalitetno napravljen i nije imao sve potrebne suglasnosti. Županijska uprava za ceste će izraditi 

novi projekt koji će biti gotov ujesen, kada će se i sanirati oštećenja. Druga faza s proširenjem mosta je 

planirana za iduću godinu, ali je moguće da će se odgoditi zbog kašnjenja prve faze.  
 

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

„SUZDRŽAN“) usvojilo izvještaj Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 

 

Ad 4./  
 

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

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu, kojeg je kratko pojasnio Općinski načelnik 

kao predlagatelj.  

Predsjednica Povjerenstva za proračun i financije Majda Šale izvijestila je da je Povjerenstvo održalo 

sjednicu i detaljno pregledalo izvještaj, te ga prihvatilo.  

Na poziv predsjednika, bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu 
 

Ad 5./  
 

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

odluke s obrazloženjem, a Općinski načelnik je napomenuo da je ova točka dnevnog reda vezana na 

prethodnu. 

Nakon kraćeg dodatnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, Općinsko 

vijeće nakon kraće rasprave, na poziv potpredsjednika, jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu 
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Ad 6./  
 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2017. 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 dalo suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna. 

Nakon kraće rasprave, na poziv potpredsjednika, Općinsko vijeće većinom glasova (7 „ZA“; 1 

„SUZDRŽAN“) donosi  
 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu  

s projekcijama za 2018. i 2019. godinu 

 

Ad 7./  
 

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

odluke s obrazloženjem, a dodatno obrazloženje je dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

Nakon dodatnog obrazloženja, Općinsko vijeće bez rasprave, na prijedlog potpredsjednika, jednoglasno 

donosi  

O d l u k u 

o općinskim porezima Općine Baška 

 

Ad 8./  
 

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

odluke s obrazloženjem, a dodatno obrazloženje je dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

Nakon dodatnog obrazloženja, Općinsko vijeće bez rasprave, na prijedlog potpredsjednika, jednoglasno 

donosi  

O d l u k u 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu  

 

Ad 9./  
 

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

odluke s obrazloženjem, a dodatno obrazloženje je dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

Nakon dodatnog obrazloženja, Općinsko vijeće bez rasprave, na prijedlog potpredsjednika, jednoglasno 

donosi  

O d l u k u 

o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška 

 

Ad 10./  
 

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

odluke s obrazloženjem, a dodatno obrazloženje je dala direktorica TD Baška d.o.o. 

Nakon dodatnog obrazloženja Općinskog načelnika i kraće rasprave, na poziv potpredsjednika, Općinsko 

vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 

 

Ad 11./  
 

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

odluke s obrazloženjem, a dodatno obrazloženje je dala direktorica TD Baška d.o.o. 

Nakon dodatnog obrazloženja Općinskog načelnika i kraće rasprave, na poziv potpredsjednika, Općinsko 

vijeće jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Baška za projekt  

„Obnove, uređenja i budućeg održavanja četiriju groblja na području Općine Baška“ 
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Ad 12./  
 

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

odluke s obrazloženjem, a budući da je predsjednik vijeća kao predlagatelj odsutan, dodatno obrazloženje je 

dao voditelj Ureda Općinskog načelnika.  

Nakon kraće rasprave, na poziv potpredsjednika, Općinsko vijeće pristupilo je glasovanju, te je 6 članova 

Općinskog vijeća glasovalo „PROTIV“ prijedloga, a 2 člana su bila „SUZDRŽANA“. Potpredsjednik vijeća 

utvrđuje da prijedlog nije dobio većinu glasova nazočnih članova vijeća, te isti nije prihvaćen. 

 

Ad 13./  
 

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

19:10 sati. 

 

 

Zapisničar:        Potpredsjednik: 

 

 

Darko Krpan, v.r.        Ivan Vasilić, 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/

