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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/17-01/5 

URBROJ: 2142-03-01/1-17-7 

Baška, 31. srpnja 2017. godine 

Z A P I S N I K 

s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška 

održane 31. srpnja 2017. godine, u 19:00 sati, u vijećnici u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 
 

Nazočni vijećnici:  Tanja Grlj, Bruno Seršić, Miroslav Hrgovčić, Nataša Plišić, Boris Barbalić, 

Nina Velnić, Vedran Barbalić, Roni Fantov, Emil Polonijo, Andrej Valčić, 

mr.sc. Majda Šale 

Odsutna:            Nataša Plišić 

Ostali nazočni:         Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec, Općinski načelnik 

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. 

Željko Lučić, član Vijeća Mjesnog odbora Batomalj 

Aktualni sat:  
 

• Vijećnica Majda Šale, u svezi s vidljivim onečišćenjem, odnosno zamućenjem i obojenjem mora 

koje se pojavilo na Veloj plaži, pita da li se vrši ispitivanje kakvoće mora i da li ima pritužbi turista. 

Općinski načelnik izvijestio je da je u popodnevnim satima u subotu 29. srpnja 2017. godine uočen 

problem i odmah izviješteno komunalno društvo PONIKVE VODA d.o.o. jer se sumnjalo na 

oštećenje sustava kanalizacije i ispuštanje fekalnih voda. PONIKVE VODA d.o.o. je odmah poslalo 

svoje ronioce koji su izvršili snimanje sigurnosnog ispusta i utvrdili manja napuknuća koja su 

sljedeći dan sanirana. Međutim, zaključeno je da kroz ta napuknuća nisu mogle izlaziti fekalije u 

more. Napravljena je i potpuna kontrola svih sanitarnih čvorova autokampa Zablaće, te je utvrđeno 

da fekalije ne izlaze u more, nego uredno u pročistač u Zaroku. Sljedećeg dana, u nedjelju 30. srpnja 

2017. godine angažirani su mikrobilozi koji su u pratnji komunalnog i lučkog redara uzimali uzorke 

s područja cijele plaže, te su obrade u tijeku u laboratoriju u Rijeci i prvi rezultati će biti poznati 1. 

kolovoza 2017. godine, dakle sutra. Za sada sve upućuje da se radi o cvjetanju mora, što je 

neuobičajeno za ovo doba godine, ali slična pojava je uočena i u Istri i na području Bakra, moguće 

zbog visokih temperature mora i zraka. U telefonskom razgovoru s mikrobiolozima je izviješten da 

se najvjerojatnije radi o prirodnoj pojavi jer se ne osjeća nikakav miris, što su potvrdili i ronioci 

PONKVE VODA d.o.o. Općina Baška je obavijestila i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ. 

Vijećnica Majda Šale istaknula je da bi o tome trebalo obavijestiti javnost, te je Općinski načelnik 

potvrdio da će to biti učinjeno odmah nakon primitka službenih nalaza.   

• Vijećnica Majda Šale nadalje ističe da je čula da se bivši zamjenik načelnika zaposlio u 

VALAMAR-u, te je zanima da li u tom slučaju ima pravo na naknadu plaće od Općine Baška. 

Općinski načelnik je odgovorio da nema takvu informaciju niti saznanja, a voditeljica Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo je izvijestila da po zakonu nema takvo pravo, niti ga novi 

poslodavac može prijaviti ako ga Općina Baka ne odjavi.  

• Na pitanje vijećnika Emila Polonija u svezi s pojavom ilegalnog parkirališta, Općinski načelnik je 

izvijestio da je prijavljeno nadležnoj inspekciji Carinske uprave. Vijećnik Boris Barbalić, kao 

zaposlenik Carinske uprave, potvrdio je da je prijava zaprimljena te će se po istoj postupiti. 

• Vijećnik Emil Polonijo nadalje pita kada će pripadnici Prometne jedinice mladeži dobiti satove za 

kontrolu parkiranja u Zvonimirovoj ulici kod marketa Trgovine Krk, koje je na tom mjestu 

vremenski ograničeno. Također ističe da zbog nedostatka kontrole pojedinci na tom mjestu 

zloupotrebljavaju parkirna mjesta za invalide ili kontinuirano parkiraju svoja vozila. Općinski 

načelnik izvijestio je da je prometni redar dobio upute za postavljanje satova, što je potvrdila i 
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zamjenica Općinskog načelnika. Provjerit će da li se ta uputa izvršava, a iz osobnog iskustva je 

potvrdio da Prometna jedinica mladeži radi svoj posao jer je njen pripadnik na tom mjestu i njega 

upozorio.  

• Vijećnik Boris Barbalić pita da li je moguće izmjestiti kontejnere za otpatke kod Doma kulture, jer 

su na neadekvatnom mjestu i smrde. Općinski načelnik je istaknuo da je u primjeni novi sustav za 

odvajanje i prikupljanje otpada koji uz pozitivne učinke ima i neke nedostatke Budući da su 

pojedina mjesta, osobito u staroj jezgi, nedostupna za moderna vozila koje odvoze otpad, na drugim 

mjestima je velika koncentracija otpada, osim kod Doma kulture to je i kod škole i KONZUMA. 

Predviđa da će ubuduće, primjenom sustava prikupljanja otpada od kuće do kuće, sadašnji sustav 

nestati, a na nekim mjestima u staroj jezgri su zamišljeni podzemni kontejneri za otpad. Na 

prijedlog vijećnika Borisa Barbalića da se kontejneri kod Doma kulture barem izmjeste s ceste na 

općinsko parkiralište, Općinski načelnik je istaknuo da je praksa pokazala da izmještanje nije 

popularno, ali će se razmotriti taj prijedlog.  

• Vijećnik Boris Barbalić nadalje pita da li je moguće iskoristiti vodu iz bunara koja otiče u more za 

zalijevanje zelenih površina, budući da Općina plaća vodu kojom se zalijevaju zelene površine. 

Također ističe da je u saznanju da je dio vode iz bunara usmjeren prema Bunculuki. Općinski 

naćelnik potvrdio je da je sustav vodoopskrbe usmjeren prema Bunculuki, ne zna iz kojeg izvora ali 

svakako ne iz bunara, O mogućnosti korištenja vode iz bunara za zalijevanje zelenih površina nema 

saznanja, te će se ta mogućnost ispitati.  

• Vijećnica Nina Velnić predlaže da se materijali za sjednice Općinskog vijeća dostavljaju 

elektronski, umjesto papirnatih materijala, radi uštede materijala i vremena. Vijećnik Miroslav 

Hrgovčić je podržao prijedlog, te istaknuo da je više općina na otoku Krku prešlo na takav način 

dostave materijala, te su vijećnicima općine nabavile tablete. Vijećnik Boris Barbalić predložio je 

da se razmotri mogućnost da se vijećnicima omogući pristup serveru s kojeg će sa svog računala  

sami moći preuzimati materijale. Općinski načelnik je istaknuo da podržava dostavu materijala 

elektronskim putem, uz napomenu da raniji saziv Općinskog vijeća to nije prihvaćao, ali novi saziv 

većinom čine mlađi ljudi. Ispitat će se iskustva drugih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku, 

te će se razmotriti prijedlog.  
 

Nakon aktualnog sata, predsjednica Općinskog vijeća Tanja Grlj otvorila je sjednicu pozdravivši 

nazočne, te utvrdila postojanje kvoruma, uz napomenu da je odsutna Vijećnica Nataša Plišić ispričala 

izostanak. Nakon toga predložila 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 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine 

Baška, održane 19. lipnja 2017. godine, 

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

3. Izbor radnih tijela Općinskog vijeća (prijedlog Odbora za izbor i imenovanje), 

4. Izbor tijela koja se osnivaju temeljem zakona, podzakonskih akata i akata Općinskog vijeća 

(prijedlog Odbora za izbor i imenovanje), 

5. Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine 

(prijedlog Odbora za izbor i imenovanje), 

6. Odluka o izboru Povjerenstva za proračun i financije (prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje), 

7. Odluka o izboru Povjerenstva za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe (prijedlog Odbora 

za izbor i imenovanje), 

8. Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za rekonstrukciju Doma kulture Baška (prijedlog 

Odbora za izbor i imenovanje), 

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

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2017. godini - prijedlog, 

11. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan - prijedlog, 

12. Popis mrtvozornika na području Općine Baška - prijedlog,  

13. Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Baška - prijedlog, 

14. Razno.         

 

Ad 1./  

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, na prijedlog predsjednice vijeća, jednoglasno donosi  
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Z a k l j u č a k 

 

Usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, 

održane 19. lipnja 2017. godine. 

 

Ad 2./  
 

Općinski načelnik izvijestio je o najvažnijim aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća: 

• Sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka, osim Općine Vrbnik, u Ministarstvu zaštite okoliša 

su potpisale ugovor vezano za korištenje europskih sredstava za izgradnju sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda. Općina Baška će ta sredstva koristiti za sanaciju postojećeg i 

izgradnju novog biološkog uređaja za predtretman otpadnih voda na istoj lokaciji. Od ukupnog 

iznosa sredstava u visini 648.312.359,00 kuna s PDV-om, na Općinu Baška otpada nešto preko 

50 milijuna kuna. Europska sredstva sudjeluju u iznosu od 72,25%, Hrvatske vode sudjeluju s 

9,25%, državni proračun RH s 9,25%, komunalno društvo PONIKVE s  0,95%, te iz proračuna 

Općine Baška 8,30% sredstava, osiguranih kreditom HBOR-a u iznosu 42.404.782,00 kune. 

Realizacija kredita počinje već u tekućoj godini otplatom kamata, a otplata glavnice i kamata 

počinje u prosincu 2020. godine, u 40 obroka do 2030. godine.   Sredstva su na području Općine 

Baška planirana za fekalnu kanalizaciju (gravitacijsku i tlačnu) u Dragi Bašćanskoj, Batomlju i 

Jurandvoru, u dužini od 4,7 km, što će stvoriti mogućnost novih oko 250 kućnih priključaka. 

Također će se rekonstruirati vodovod u dužini nešto manjoj od 4 km, te kolektor u dužini od 194 

metra, sa 49 okana.  Radovi u svim jedinicama lokalne samouprave će navjerojatnije početi 1. 

listopada 2017. godine, a da bi se dobila sredstva rok za dovršetak svih radova je 27 mjeseci.  

• Održan je sastanak s agencijom IMPULS savjetovanje i njihovim partnerima-dobavljačima, 

vezano za mogućnost korištenja europskih sredstava za izgradnju sportske dvorane u okviru 

sportskog centra Zablaće, koji ima idealnu lokaciju i svu potrebnu infrastrukturu. Općini je 

ponuđeno nekoliko projekata iz programa standardnih lučnih konstrukcija HUPRO. Općinski 

načelnik smatra da Općina Baška ima interes za izgradnju polivalentne sportske dvorane kakva je 

izgrađena u Ivanić Gradu, prvenstveno za potrebe nogometnog igrališta i Nogometnog kluba 

“Vihor”, koji ulaskom u IV ligu ima potrebe za takvom dvoranom. Kroz mjeru 7.4. Općina može 

iskoristiti refundaciju 80% sredstava, koja će osigurati agencija kroz vrlo povoljni kredit HBOR-

a. Povrat uloženih sredstava Općina dobija po završetku izgradnje dvorane. Radi se o tzv. lučnoj 

dvorani vrijednosti do milijun EUR-a, a ako se radi preko općinskog komunalnog društva može 

se dodatno uštedjeti. Moguće je više dimenzija, te se razmatraju potrebe NK “Vihor” prema 

standardima Nogometnog saveza i FIFA-e, kao i mogućnosti iskorištavanja za druge svrhe, osim 

nogometa. Prostorni plan međutim ne omogućuje izgradnju takve vrste i veličine objekta, te bi 

trebalo krenuti u izradu izmjena i dopuna, koje bi omogućile smještaj dvorane na lokaciji 

sadašnjeg parkirališta i bivših teniskih igrališta. Vijećnik Emil Polonijo istaknuo je da bi se 

dvorana osim nogometa trebala koristiti i za druge sportove, kao što su rukomet i košarka, te za 

dolazak sportskih ekipa na treniranje, kako bi se pokrili troškovi održavanja. Općinski načelnik 

potvrdio je da će se nastojati da dvorana bude čim više multifukcionalna. Vijećnik Emil Polonijo 

je nadalje istaknuo da se prvotno razmatralo postavljanje kontejnera za svlačionice, a sada se 

predlaže dvorana, te napomenuo da se i Jedriličarski klub “Vihor” namjeravao prijaviti za mjeru 

1.4.1. na što je vijećnik Miroslav Hrgovčić objasnio da se mogu prijaviti 2 projekta. Na pitanje 

vijećnika Emila Polonija da li je milijun EUR-a fovoljno za rad dvorane, općinski načelnik je 

istaknuo da ponuditelj projekta garantira za osiguranje dovoljnog iznosa sredstava. Vijećnik Boris 

Barbalić upozorio je na negativna iskustva nekih gradova, te naglasio pitanje načina i troškova 

održavanja dvorane, o čemu treba razmišljati menadžerski. Općinski načelnik je istaknuo da je 

jedan od uvjeta za prihvaćanje projekta njegova samoodrživost, koju će osobito omogućiti 

sportski turizam.  

• S izabranim dobavljačima sklopljeni su ugovori za opremanje škole i školske sportske dvorane, te 

je dio opreme već stigao. Opremanje dvorane počinje 4. kolovoza i do početka školske godine 4. 

rujna 2017. godine sve će biti spremno za održavanje nastave. Na pitanje vijećnice Majde Šale, 

Općinski načelnik je izvijestio da će se kontejneri za otpad izmjestiti na lokaciju iza škole. 

• Izvršene su sve pripreme za manifestaciju “Ribarski dan” i za obilježavanje Dana pobjede i 

domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja. Kao i ranijih godina, odobreno je 

produljenje radnog vremena ugostiteljskih objekata, proširenje ugostiteljskih terasa na Paladi, te 

je privremeno uređen promet. Sve odluke i informacije objavljene su na web stranicama Općine 

Baška.  

• Održan je sastanak koncesionara Županijske lučke uprave Krk, ali nije izabran predstavnik te će 

se sjednica ponoviti 1. kolovoza 2017. godine.  
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• Općina Baška dobila je posebno priznanje za transparentnost proračuna, te je Općinski načelnik 

pohvalio voditeljicu Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo Kay Derenčinović. 

• Izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju Doma kulture u Baški, te je u tijeku ishođenje posebnih 

uvjeta. Za rekonstrukciju su osigurana sredstva u općinskom proračunu, ali neće biti moguće 

korištenje europskih sredstava, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, odnosno upisanog 

suvlasništva fizičke osobe u postupku nove katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige. Pitanje 

vlasništva Općina Baška će rješavati kroz sudski postupak koji je pokrenut, ali se očekuje da će 

isti potrajati.  

• Objavljena je obavijest o nabavi besplatnih školskih udžbenika za učenike srednjih škola. 

• Sklopljen je aneks ugovora za izradu projektne dokumentacije za sunčanu elektranu Barbičin, 

zbog kašnjenja u izradi, a zbog istih razloga zatraženo je produljenje roka za financiranje od 

Fonda za zaštitu okoliša i enegretsku učinkovitost. Po završetku projekta Općina može krenuti u 

izgradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave. 

• Po natječaju za prijam u službu voditelja Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, jedini kandidat koji je zadovoljavao formalne uvjete nije zadovoljio 

na pisanoj provjeri, a drugi kandidat s odgovarajućim iskustvom nema traženu stručnu spremu.  
 

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

Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 
 

Ad 3./  
 

Predsjednica vijeća daje riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje Brunu Seršiću, koji ističe da 

je Odbor predložio članove radnih tijela Općinskog vijeća kako je navedeno u Zapisniku s 1. sjednice 

Odbora za izbor i imenovanje, održane 13. srpnja 2017. godine, koji je priložen u materijalima za 

sjednicu.  

Vijećnik Boris Barbalić u ime troje vijećnika Primorsko-goranskog saveza predaje prijedlog izmjena i 

dopuna prijedloga članova odbora i povjerenstava koje je predložio Odbor za izbor i imenovanje. Ističe 

da Odbor u svom prijedlogu nije vodio računa o članku 26. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća, koji određuje da sastav radnih tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu vijeća, te je mjesta u 

odborima i povjerenstvima podijelio po drugačijem ključu. Vijećnici PGS-a su u svom prijedlogu 

podijelili mjesta po ključu kojeg smatraju sukladnim Poslovniku, te predložili povećanje broja članova i 

izmjene i dopune dijela članova Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine, 

Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb i Odbora za kulturu i obrazovanje, koje je predložio 

Odbor za izbor i imenovanje.   

Nakon objašnjenja voditelja Ureda Općinskog načelnika da je za povećanje broja članova odbora 

potrebna izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća, nije bilo daljnje rasprave.   
 

3.1. Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja 
 

U Odbor za statutarno-pravna pitanja izabiru se: 

1. Tanja Grlj, predsjednica 

2. Boris Barbalić, potpredsjednik 

3. Dario Buršić, član 

4. Darko Krpan, član 

5. Veljko Knežević, član 
 

3.2. Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (6 „ZA“; 2 “PROTIV”; 2 

„SUZDRŽANA“) donosi 

O D L U K U 

o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine 
 

U Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine izabiru se: 

1. Mr.sc. Majda Šale, predsjednica 

2. Ivan Vasilić, potpredsjednik 

3. Zvonimir Kandare, član 

4. Tonči Hrabrić, član 

5. Sonja Polonijo, članica 

6. Dalibor Vičić, član 

7. Branka Polonijo, članica 
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Budući da je većinom glasova prihvaćen prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, o drugom 

prijedlogu 3 vijećnika Primorsko-goranskog saveza se nije glasovalo. 

 

3.3. Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

o izboru Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 
 

U Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb izabiru se: 

1. Nina Velnić, predsjednica 

2. Dr. Snježana Grgurić, potpredsjednica 

3. Elizabeta Dadić Hero, član 

4. Anamarija Čubranić, članica 

5. Mirjana Orlić, članica 
 

3.4. Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju 
 

U Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju izabiru se: 

1. Bruno Seršić, predsjednik 

2. Andrej Valčić, potpredsjednik 

3. Boris Barbalić, član 

4. Anna Kućarova, članica 

5. Blandina Marković Randić, članica 

 

3.5. Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (6 „ZA“; 2 “PROTIV”; 2 

„SUZDRŽANA“) donosi 

O D L U K U 

o izboru Odbora za kulturu i obrazovanje 
 

U Odbor za kulturu i obrazovanje izabiru se: 

1. Andrej Valčić, predsjednik 

2. Vjekoslava Seršić, potpredsjednica 

3. Romina Fantov Hrelja, članica 

4. Sonja Polonijo, članica 

5. Dana Kružić, članica 
 

Budući da je većinom glasova prihvaćen prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, o drugom 

prijedlogu 3 vijećnika Primorsko-goranskog saveza se nije glasovalo. 

 

3.6. Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

o izboru Odbora za sport i tehničku kulturu 
 

U Odbor za sport i tehničku kulturu izabiru se: 

1. Miroslav Hrgovčić, predsjednik 

2. Zvonimir Kandare, potpredsjednik 

3. Igor Barbalić, član 

4. Dalibor Čačić, član 

5. Roni Fantov, član 

 

Ad 4./  
 

Predsjednica vijeća daje riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje Brunu Seršiću, koji ističe da 

je Odbor predložio članove tijela koja se osnivaju temeljem zakona, podzakonskih akata i akata 

Općinskog vijeća, kako je navedeno u Zapisniku s 1. sjednice Odbora za izbor i imenovanje, održane 

13. srpnja 2017. godine, koji je priložen u materijalima za sjednicu.  
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Vijećnik Boris Barbalić sukladno prijedlogu izmjena i dopuna prijedloga članova odbora i 

povjerenstava, kojeg je predao vezano za 3. točku dnevnog reda, u ime 3 vijećnika PGS-a za člana 

Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja umjesto Emila Polonija predlaže Borisa Barbalića.    

Nakon obrazloženja predsjednika Odbora za izbor i imenovanje, nije bilo daljnje rasprave.   

 

4.1. Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (8 „ZA“; 2 „SUZDRŽANA“) donosi 
 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška 

 

(U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Baška imenovani su: 

1. Mr.sc. Majda Šale, predsjednica 

2. Hrvoje Dragoslavić, potpredsjednik 

3. Nataša Plišić, članica 

4. Božena Seršić, članica 

5. Dana Kružić, članica ) 

 

4.2. Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (6 „ZA“; 2 “PROTIV”; 2 

„SUZDRŽANA“) donosi 

O D L U K U 

o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja 
 

 ( U Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja imenovani su: 

1. Zlatan Marunić (Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ)  

2. Mislav Barbalić (lučki kapetan)  

3. Andrej Valčić  

4. Ivan Vasilić  

5. Emil Polonijo ) 

 

Budući da je većinom glasova prihvaćen prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, o drugom 

prijedlogu 3 vijećnika Primorsko-goranskog saveza se nije glasovalo. 

 

4.3. Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (9 „ZA“; 1 „SUZDRŽAN“) donosi 
 

O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 

( U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Baška 

imenovani su: 

1. Bruno Seršić, predsjednik 

2. Ante Marković, potpredsjednik 

3. Hrvoje Dragoslavić, član 

4. Goran Frgačić, član 

5. Borislav Jelušić, član ) 

 

Ad 5./  
 

Predsjednica vijeća daje riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje Brunu Seršiću, koji ističe da 

je Odbor predložio osnivanje i izbor Povjerenstva za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine kako 

je navedeno u Zapisniku s 1. sjednice Odbora za izbor i imenovanje, održane 13. srpnja 2017. godine, 

koji je priložen u materijalima za sjednicu.  

Vijećnik Boris Barbalić sukladno prijedlogu izmjena i dopuna prijedloga članova odbora i 

povjerenstava, kojeg je predao vezano za 3. točku dnevnog reda, u ime 3 vijećnika PGS-a za članicu 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine umjesto Ludovika Gjugjaja predlaže 

Biljanu Andrić.    

Općinsko vijeće bez daljnje rasprave, na poziv predsjednice, većinom glasova (9 „ZA“; 1 

„SUZDRŽAN“) donosi 

O D L U K U 

o osnivanju i izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine 

 

(U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine imenovani su: 

1. Mr.sc. Majda Šale, predsjednica 
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2. Zvonimir Kandare, potpredsjednik 

3. Ludovik Gjugjaj, član 

4. Ann Kućarova, članica 

5. Giovanni Tironi, član ) 
 

Budući da je većinom glasova prihvaćen prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, o drugom 

prijedlogu 3 vijećnika Primorsko-goranskog saveza se nije glasovalo. 

 

Ad 6./  
 

Predsjednica vijeća daje riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje Brunu Seršiću, koji ističe da 

je Odbor predložio osnivanje i izbor Povjerenstva za proračun i financije kako je navedeno u Zapisniku 

s 1. sjednice Odbora za izbor i imenovanje, održane 13. srpnja 2017. godine, koji je priložen u 

materijalima za sjednicu.  

Vijećnik Boris Barbalić sukladno prijedlogu izmjena i dopuna prijedloga članova odbora i 

povjerenstava, kojeg je predao vezano za 3. točku dnevnog reda, u ime 3 vijećnika PGS-a predlaže 

povećanje broja članova Povjerenstva za proračun i financije, te predlaže dodatna 2 člana.    

Općinsko vijeće bez daljnje rasprave, na poziv predsjednice, većinom glasova (9 „ZA“; 1 

„SUZDRŽAN“) donosi 

O D L U K U 

o osnivanju i izboru Povjerenstva za proračun i financije 
 

(U Povjerenstvo za proračun i financije izabrani su: 

1. Mr.sc. Majda Šale, predsjednica 

2. Tanja Grlj, potpredsjednica 

3. Gojko Štefanić, član ) 
 

Budući da je većinom glasova prihvaćen prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, o drugom 

prijedlogu 3 vijećnika Primorsko-goranskog saveza se nije glasovalo. 

 

Ad 7./  
 

Predsjednica vijeća daje riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje Brunu Seršiću, koji ističe da 

je Odbor predložio osnivanje i izbor Povjerenstva za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe, kako 

je navedeno u Zapisniku s 1. sjednice Odbora za izbor i imenovanje, održane 13. srpnja 2017. godine, 

koji je priložen u materijalima za sjednicu.  

Vijećnik Boris Barbalić sukladno prijedlogu izmjena i dopuna prijedloga članova odbora i 

povjerenstava, kojeg je predao vezano za 3. točku dnevnog reda, u ime 3 vijećnika PGS-a predlaže 

povećanje broja članova Povjerenstva za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe (s 3 na 5 članova), 

te predlaže dodatna 2 člana.    

Općinsko vijeće bez daljnje rasprave, na poziv predsjednice, većinom glasova (8 „ZA“; 2 “PROTIV”) 

donosi 

O D L U K U 

o osnivanju i izboru Povjerenstva za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe 

 

(U Povjerenstvo za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe izabrani su: 

1. Mr.sc. Toni Juranić, predsjednik 

2. Mladen Pokrajčić, potpredsjednik 

3. Emil Polonijo, član 

4. Ante Marković, član 

5. Darko Krpan, član ) 
 

Budući da je većinom glasova prihvaćen prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, o drugom 

prijedlogu 3 vijećnika Primorsko-goranskog saveza se nije glasovalo. 

 

Ad 8./  
 

Predsjednica vijeća daje riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje Brunu Seršiću, koji ističe da 

je Odbor predložio osnivanje i izbor Povjerenstva za rekonstrukciju Doma kulture Baška, kako je 

navedeno u Zapisniku s 1. sjednice Odbora za izbor i imenovanje, održane 13. srpnja 2017. godine, koji 

je priložen u materijalima za sjednicu. U ime Odbora ističe izmjenu prijedloga funkcija predloženih 
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članova, na način da se za predsjednika predlaže Miroslav Hrgovčić, za potpredsjednika Tonči Hrabrić, 

a za članicu Rafela Frgačić.  

Vijećnik Boris Barbalić sukladno prijedlogu izmjena i dopuna prijedloga članova odbora i 

povjerenstava, kojeg je predao vezano za 3. točku dnevnog reda, u ime 3 vijećnika PGS-a predlaže 

povećanje broja članova Povjerenstva za rekonstrukciju Doma kulture Baška (s 3 na 5 članova), te 

predlaže dodatna 2 člana.    

Općinsko vijeće bez daljnje rasprave, na poziv predsjednice, većinom glasova (8 „ZA“; 2 “PROTIV”) 

donosi 

O D L U K U 

o osnivanju i izboru Povjerenstva za rekonstrukciju Doma kulture Baška 
 

(U Povjerenstvo za rekonstrukciju Doma kulture Baška izabiru se: 

1. Miroslav Hrgovčić, predsjednik 

2. Tonči Hrabrić, potpredsjednik 

3. Darijo Jurešić, član 

4. Dario Buršić, član 

5. Rafela Frgačić, članica 

6. Vjekoslava Seršić, članica 

7. Romina Fantov Hrelja, članica ) 
 

Budući da je većinom glasova prihvaćen prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, o drugom 

prijedlogu 3 vijećnika Primorsko-goranskog saveza se nije glasovalo. 

 

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 dala direktorica TD Baška d.o.o. 

Općinsko vijeće bez daljnje rasprave, na poziv predsjednice, jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 
 

Ad 10./  

 

Nakon kraćeg obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv predsjednice, Općinsko 

vijeće jednoglasno donosi 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Baška u 2017. godini 

 

Ad 11./  

 

Nakon kraćeg obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv predsjednice, Općinsko 

vijeće jednoglasno donosi 

O D L U K U 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan 

 

Ad 12./  

 

Nakon kraćeg obrazloženja voditelja Ureda Općinskog načelnika, na poziv predsjednice, Općinsko 

vijeće jednoglasno donosi 

Z A K L J U Č A K 
 

Za mrtvozornike na području Općine Baška predlažu se: 

 

1. Snježana Grgurić, dr. med. i 

2. Karmen Barbiš, dr. med. 

 

Ad 13./  
 

U sklopu ove točke dnevnog reda, prije donošenja odluke, u kraćoj raspravi je raspravljeno o 

mogućnosti da Općina utječe na sadržaje koji se namjeravaju graditi na zemljištu koje je predmet 
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prodaje, osobito na izgradnju benzinske postaje. Općinski načelnik je napomenuo da je namjena 

određena prostornim planom, a prodaja može biti jedino javnim natječajem na kojeg se svatko može 

javiti, i u kojem se ne mogu postavljati posebni uvjeti.  
 

Nakon kraćeg obrazloženja voditelja Ureda Općinskog načelnika, na poziv predsjednice, Općinsko 

vijeće većinom glasova (9 „ZA“; 1 “PROTIV”) donosi 
 

O D L U K U 
 

Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška, označenih kao k.č. br. 74, 78, 

81, 83 i 85, sve k.o. Baška-nova, ukupne površine 1.286,16 m². 

Ovlašćuje se Općinski načelnik, nakon procjene vrijednosti nekretnina od strane ovlaštenog sudskog 

vještaka, provesti natječaj za prodaju nekretnina, te zaključiti ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim 

ponuditeljem. 

 

Ad 14./  
 

• Vijećnik Emil Polonijo ističe da stariji građani mole da se napravi rukohvat na stepeništu koje 

povezuje Ulicu Emila Geistlicha s Ulicom Kralja Zvonimira. 

• Vijećnik Emil Polonijo izvijestio je da su se na Zaroku pojavili žohari i štakori. Općinski načelnik 

je istaknuo se redovito provode mjere dezinsekcije i deratizacije, a pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela je potvrdio da je deratizacija na tom području izvršena u svibnju.   

• Vijećnik Emil Polonijo je pročitao članak u “Novom Listu” u kojem je minister Oleg Butković 

govorio o lukama, ali nije spomenuo Bašku.  Općinski načelnik je istaknuo da se planovi rade 

dugoročno i Općina Baška je u planu, a za kraj kolovoza ili početak rujna je dogovoren razgovor s 

ministrom.  

• Vijećnik Emil Polonijo pita da li će se oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za starije od 

80 godina primijeniti i za porez na nekretnine. Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i 

računovodstvo istaknula je da Općinsko vijeće donosi odluke vezano za zone, koeficijente i 

moguća oslobođenja, za koja zakon prepoznaje samo socijalne korisnike.   

• Vijećnik Emil Polonijo moli da u izmjene proračuna uđe rješenje problema odvodnog kanala 

ispred hotela “Zvonimir” gdje su učestali izlijevanja. Općinski načelnik je potvrdio da je to 

predviđeno uvrstiti u rebalans. 

• Vijećnik Roni Fantov pita da li će se nastaviti rekonstrukcija Batomaljske ceste. Općinski načelnik 

je izvijestio da se radi o županijskoj cesti i da se nakon završene prve faze radovi trebaju nastaviti. 

Očekuje da će u tom smislu biti sastanak u županiji koji u međuvremenu nije održan. 

• Vijećnik Roni Fantov nadalje pita da li je nešto poduzeto u svrhu poboljšanja interneta u Baški i 

osobito Batomlju. Općinski načelnik je izvijestio da više ni ne zna koliko se puta Općina obraćala 

T-Comu, te je održano više sastanaka. Bilo je više obećanja da će se problem riješiti, ali nažalost 

još bez efekta. 

• Vijećnik Boris Barbalić pita predsjednicu vijeća zašto se sjednice vijeća ne snimaju tonski. Ističe 

da je čuo više prigovora na netransparentnost, te predlaže da se objavljuju tonske snimke sjednica 

vijeća. 

• Vijećnik Boris Barbalić pita Općinskog načelnika kako je moguće da stalne vezove u luci imaju 

osobe koje ne žive u Baški, a domaće stanovništvo nema dovoljno vezova. Općinski načelnik 

ističe da je pitanje u nadležnosti Županijske lučke uprave, ali vjeruje da se radi o naslijeđenom 

stanju, iako je ono u ranijem razdoblju dijelom ispravljano.  

• Vijećnica Majda Šale istaknula je da je u lipnju poslala dopis Općini vezano za staze za invalide 

na Veloj plaži, na koji nije dobila odgovor. Smatra da je važno pitanje njihovog održavanja i da su 

u funkciji.  

• Vijećnica Majda Šale ukazuje na kuću koja je u starom dijelu Baške izgrađena u modernom stilu, 

te smatra da je nemoguće da je takva gradnja dobila suglasnost konzervatora i predlaže da Općina 

uloži prigovor. Općinski načelnik izvijestio je da je odmah po saznanju već izvršio provjeru kod 

ravnateljice Konzervatorskog odjela u Rijeci, te utvrdio da je izdala suglasnost. Slaže se da kuća 

odstupa od okruženja, ali s obzirom na izdanu suglasnost sumnja u učinkovitost ulaganja žalbe. 

Vijećnik Emil Polonijo smatra da zbog  neučinkovitosti sustava treba slučaj dati u novine, te javno 

prozvati konzervatore i inspekcije, jer jedino to ima nekakve efekte.    

• Vijećnica Majda Šale je pročitala da će VALAMAR u 2018. godini uložiti 704 milijuna kuna u 

svoje objekte diljem obale, ali se ne spominje Baška. Smatra da su objekti VALAMARA u Baški 

u stanju u kojem je potrebno određeno osvježavanje. Smatra da bi bilo potrebno razgovarati s 

njima i vidjeti kakve planove imaju za Bašku. Vidljivo je da su dosadašnja ulaganja bila u objekte 
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u kampu koji su direktna konkurencija privatnom smještaju, osobito u predsezoni. Predsjednica 

vijeća je istaknula da vjeruje da će ulagati i u Baški, ako ne ove onda sigurno sljedeće godine, jer 

zakupnici njihovih poslovnih prostora imaju ugovore samo do kraja kolovoza, te imaju 

informaciju da će im se ugovori produžiti eventualno samo za još jednu godinu. Općinski načelnik 

je izvijestio da je već dogovoreno da se nakon ljetne turističlke sezone održi sastanak s 

predstavnicima VALAMAR-a, a u razgovorima koji su pri tom obavljeni potvrđeno je da se 

planira kompletna rekonstrukcija hotela “Corinthia” i izgradnja vodenog parka uz njihovo 

parkiralište 

• Vijećnica Majda Šale nadalje predlaže predsjednici Općinskog vijeća da se u dnevni red sjednica 

vijeća uvrsti točka izvješća o turizmu i rasprava o problemima, jer Baška živi od turizma kojemu 

zato treba posvetiti osobito dužnu pažnju.   

• Vijećnica Majda Šale smatra da je ZIP-LINE kvalitetna dopuna turističke ponude, ali za svoje 

klijente besplatno koristi parkiralište kod glagoljskog slova “A” i onemogućava parkiranje gostima 

koji ga žele razgledati. Općinski načelnik je izvijestio da vlasnik ima ugovor s Hrvatskim šumama 

na čijem temljištu se instalacija nalazi, a ni parkiralište nije pod ingerencijom Općine Baška.    

• Vijećnik Vedran Barbalić pita da li nakon konstituiranja novog sastava Općinskog vijeća treba 

birati nove članove tijela TD Baška d.o.o. (Skupština, Nadzorni odbor). Općinski načelnik je 

istaknuo da promjena vijeća nema utjecaja, jer Skupštinu po funkciji čini načelnik koji imenuje 

članove Nadzornog odbora.  

• Vijećnica Nina Velnić uočila je sve učestalije postavljanje šatora na plaži, koji zauzimaju mjesto 

za barem dvije osobe. U kraćoj raspravi  je istaknuto da se radi o manjim šatorima kojima je svrha 

zaštita od sunca, prvenstveno djece, a također se na plažu sve više donose daske s veslima i veliki 

zračni jastuci na napuhavanje u raznim oblicima, koji zauzimaju mjesto na plaži. Budući da je 

plažni red određen još 1999. godine u svrhu dobivanja plave zastave, vijećnica Majda Šale je 

predložila da se isti ažurira.  

• Vijećnik Boris Barbalić smatra da je komunalno redasrtvo općine Baška nedovoljno ekipirano za 

područje koje pokriva. Drugi problem su ovlasti komunalnog redara koje bi zakonom trebalo 

proširiti, te predlaže Općinskom načelniku da na koordinaciji gradonačelnika i načelnika jedinica 

lokalne samouprave otoka Krka potakne tu temu, te da se uputi zajednički prijedlog Ministarstvu 

gospodarstva.  

• Vijećnica Nina Velnić pita da li je određen rok za izradu zapisnika sjednica Općinskog vijeća, te 

predlaže da isti bude 8 dana nakon sjednice. 

• Predsjednica vijeća izvijestila je da je javna rasvjeta od Hotela “Corinthia” odnosno “Are” do NK 

“Vihor” neispravna, te često nestaje struja i taj dio je u mraku.  
 

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

22:30 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednica: 

 

Darko Krpan, v.r.       Tanja Grlj, v.r. 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

• članovima Općinskog vijeća, 

• Općinskom načelniku - ovdje, 

• zamjenici 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/

