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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/17-01/7 

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

Baška, 24. listopada 2017. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška 

održane 24. listopada 2017. godine, u 17:00 sati, u vijećnici u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 

 

Nazočni vijećnici:  Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Roni Fantov, 

Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno Seršić, mr.sc. Majda Šale   

Odsutni:         Nataša Plišić, Nina Velnić 

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

Rafaela Frgačić, zamjenica Općinskog načelnika 

Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo  

Darko Krpan, voditelj Ureda Općinskog načelnika 

Nikola Nobilo, viši stručni suradnik u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Vjekoslava Seršić, članica Vijeća Mjesnog odbora Baška 

Tanja Ostrogović, članica Vijeća Mjesnog odbora Jurandvor 

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

Aktualni sat:  
 

• Vijećnik Emil Polonijo ima informaciju da školska sportska dvorana kaplje, te podsjeća da je u 

prošlom sazivu vijeća, dok je izgradnja još bila u tijeku, upozorio da će se to dogoditi. Vijećnik 

Roni Fantov je potvrdio da ima jednaku informaciju Općinski načelnik je izvijestio da nema takve 

informacije, iako ima gotovo dnevne kontakte s ravnateljem osnovne škole i voditeljem područne 

škole, te će provjeriti o čemu se radi.  

• Vijećnica Majda Šale pita koje je stanje sudskih postupaka za parkiralište kod stare pošte, 

parkiralište Gruh i Dom kulture Baška. Općinski načelnik je izvijestio da je prije 15-tak dana 

održano ročište u sporu za parkiralište kod stare pošte, na kojem je saslušan dio svjedoka, a još će se 

saslušati neki svjedoci koje su predložili tužitelj i tuženik. Iako je to teško procijeniti, načelnik 

smatra da tijek spora za sada ide u korist Općine Baška. U odnosu na parkiralište Gruh, načelnik je 

izvijestio da je u novoj katastarskoj izmjeri uz Općinu Baška na parkiralištu upisano još sedam 

suvlasnika, te je Općina Baška uložila prigovor u ispravnom postupku. Još nije zakazano ročište, 

unatoč požurnicama koje su sudu uputili odvjetnici Općine Baška. Načelnik je napomenuo da su 

neki od upisanih suvlasnika nudili Općini Baška prodaju svojih suvlasničkih dijelova, ali se ponude 

nisu razmatrale, budući da Općina smatra da je jedini vlasnik, za što očekuje potvrdu u sudskom 

postupku u tijeku. Za Dom kulture u Baški je također u tijeku spor radi izvlaštenja suvlasnika koji je 

također upisan u novoj katastarskoj izmjeri.   

• Vijećnica Majda Šale nadalje ističe da je prethodni saziv Općinskog vijeća razatrao Studiju 

upravljanja Velom plažom, ali je nije formalno usvojio jer se bližio kraj mandata i novi lokalni 

izbori. Kao predsjednica Odbora za prostorno uređeje, komunalni sustav i razvoj Općine, ističe da 

Odbor namjerava predložiti određene aktivnosti u cilju provedbe Studije, što ne može ako je vijeće 

ne usvoji. Zato pita predsjednicu vijeća da li tu točku ima namjeru uvrstiti u dnevni red neke od 

narednih sjednica. Vezano za pitanje vijećnice Majde Šale, Općinski načelnik je podsjetio da još 

nije riješen prigovor na granicu pomorskog dobra te istaknuo da se, prije nego što se krene u 

rješavanje problema Vele plaže, namjerava sastati s predstavnicima Primorsko-goranske županije, 

bez koje Općina Baška ne može rješavati problem Vele plaže. Napomenuo je da je rebalansom 

Proračuna već u tekućoj godini predviđeno oko 750.000,00 kuna za 4 nova WC-a na Veloj plaži i 
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80.000,00 kuna za nove tuševe. Također će se na šetnicu i na Malu rivu postaviti 15 kamenih klupa 

s glagoljskim slovima, a namjerava se urediti i  rampu za invalide.  .  

• Vijećnik Emil Polonijo nadovezao se sa zaključkom da je sljedeći korak glede Vele plaže izrada 

arhitektonskog projekta, koji bi uz ostalo trebao definirati izgled sanitarnih čvorova i razmještaj 

tuševa. Prigovara da se proračunom predviđa nabava i postavljanje plažne opreme za koju još ne 

znamo kako bi trebala izgledati, te predlaže da se sačeka izrada projekta. Vijećnica Majda Šale nije 

se složila sa čekanjem, te joj se pridružio Općinski načelnik, koji je istaknuo da s obzirom na 

dotrajale WC-e i kompletnu infrastrukturu na plaži ne treba čekati na njihovu zamjenu. Također je 

istaknuo da će se sanirati dijelovi plaže od posljedica bujičnih vodotokova. 

• Vijećnik Roni Fantov pita da li će među klupama koje se nabavljaju biti i pametnih klupa, na što je 

Općinski načelnik odgovorio negativno, te istaknuo da se radi o kamenim klupama istog 

proizvođača, zbog čega se očekuje ponuda s povoljnijom cijenom. 

• Vijećnik Roni Fantov nadalje pita kada će se nastaviti radovi na rekonstrukciji županijske ceste na 

dijelu od državne ceste D-102 prema Batomlju. Općinski načelnik je izvijestio da je upravo 

proteklih dana neuspješno pokušavao dobiti informaciju od Županijske uprave za ceste, ali iz ranijih 

kontakata očekuje da će se u tekućoj godini radovi nastaviti.  

• Vijećnik Boris Barbalić pohvalio je TD Baška d.o.o. koje je obojilo autobusnu stanicu u Dragi 

Bašćanskoj, ali zaključuje da mjesto Baška kao krajnje na otoku zaslužuje bolju autobusnu stanicu, 

te ga zanima da li je u planu poboljšati autobusnu stanicu u Baški i dati joj neke dodatne sadržaje. 

Općinski načelnik je istaknuo da za autobusnu stanicu u Baški Općina najmanje 5 godina ima 

projektno rješenje za njeno kompletno uređenje, ali njegovu realizaciju ograničava neriješeno 

imovinsko-pravno stanje o kojem je govorio po prethodnom pitanju vijećnice Majde Šale. Dok se to 

ne riješi, Općina jedino može obojati postojeću čekaonicu i izvršiti minimalne tehničke zahvate.  

• Na daljnje pitanje vijećnika Borisa Barbalića o tome što se učinilo da se imovinsko-pravni odnosi 

riješe, Općinski načelnik je izvijetio da odvjetničko društvo koje zastupa Općinu Bašku poduzima 

sve po tom pitanju, ali unatoč požurnicama još nije zakazano ročište, iako je prigovor uložen još 

2014. godine.     
 

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

nazočne, te utvrdila postojanje kvoruma, uz napomenu da su odsutne vijećnice Nataša Plišić i Nina 

Velnić ispričale 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 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 26. 

rujna 2017. godine, 

2. Izvješće Općinskog načelnika o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, 

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

4. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine - 

prijedlog, 

5. Odluka o izboru članova Odbora za obrazovanje, kulturu i manifestacije - prijedlog, 

6. Odluka o izboru članova Odbora za sport i tehničku kulturu - prijedlog, 

7. Odluka o izboru Odbora za turizam, gospodarstvo i obrtništvo - prijedlog, 

8. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i stočarstvo - prijedlog, 

9. Odluka o izboru Odbora za ribarstvo, pomorstvo i obalnu djelatnost - prijedlog, 

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

Baška u 2017. godini - prijedlog, 

11. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Baška u 2017. godini - prijedlog, 

12. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području 

Općine Baška u 2017. godini - prijedlog, 

13. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 

na području Općine Baška u 2017. godini - prijedlog, 

14. I. izmjene i dopune Godišnjeg program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 

2017. godini - prijedlog, 

15. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini - prijedlog, 

16. I. izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu - prijedlog, 

17. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. 

godinu - prijedlog, 

18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška - prijedlog, 

19. Razno.         
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Ad 1./  
 

Vijećnica Majda Šale istaknula je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća, 

gdje pod 8. točkom dnevnog reda predlaže da se u zapisniku navede u kojem postotku je povećana 

boravišna pristojba, s time što radi bolje jasnoće napominje da se ne radi o povećanju u odnosu na 

prethodnu  kalendarsku godinu, nego o određivanju koeficijenta čijom primjenom se zadržava jednaki 

iznos boravišne pristojbe koji se primjenjuje od 2005. godine i iznosi 350,00 kuna.  

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

Z a k l j u č a k 
 

1. U Zapisniku s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 26. rujna 2017. godine, pod 8. 

točkom dnevnog reda iza teksta “Odluka o povećanju koeficijenta boravišne pristojbe za 2018. 

godinu” dodaje se tekst: 

 „ Povećava se koeficijent boravišne pristojbe za turističko naselje Baška (razred turističkog  

mjesta A) za 2018. godinu s 1,00 na 1,166. 

Za ostala turistička naselja na području Općine Baška koeficijent boravišne pristojbe se ne 

povećava.” 

2. S izmjenom iz stavka 1. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 3. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Baška, održane 26. rujna 2017. godine. 

 

Ad 2./  
 

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

razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 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. 

Općinski načelnik je u kraćem obraćanju istaknuo da je izvješće sažetak polugodišnjih aktivnosti, 

budući da na svakoj sjednici Općinskog vijeća redovito podnosi izvješća o događanjima između 

sjednica Općinskog vijeća. 

Vijećnik Roni Fantov uočio je da u pisanom izvješću pod točkom III. nije navedeno razdoblje rada sa 

strankama srijedom od 13:00 do 16:00 sati.  

Nakon obrazloženja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, 

uz dopunu pod točkom III. pisanog izvješća, gdje se u alineji radnog vremena Jedinstvenog upravnog 

odjela dodaje omaškom ispušteno razdoblje rada sa strankama srijedom od 13:00 do 16:00 sati.  

 

Ad 3./  
 

Općinski načelnik izvijestio je o tome što je urađeno po zaduženjima i postavljenim pitanjima na 

aktualnom satu ili po zaključcima drugih točki dnevnog reda s prethodne sjednice Općinskog vijeća, te 

o najvažnijim aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća i tekućim aktivnostima:  

• U tijeku je javna rasprava o prijedlogu usklađenja Urbanističkih planova uređenja UPU-1 Baška i 

UPU-2 Baška-Zarok s III. izmjenma i dopunama Prostornog plana Općine Baška. Uvid u 

materijale se može izvršiti na web stranicama i u prostorijama Općine Baška, a javno izlaganje 

prijedloga održat će se 26. listopada 2017. godine u 11:00 sati u općinskoj vijećnici.    

• Održan je sastanak u Hrvatskim vodama u Rijeci vezano za oborinsku odvodnju i bujične 

vodotoke, Uz vodovod i kanalizaciju koji se rješavaju u okviru europskih projekata, uporedo se 

rješava i DTK mreža kao i oborinska odvodnja. Hrvatske vode će pomoći u rješavanju 

imovinskih odnosa i korištenju vodotokova u vlasništvu Hrvatskih voda. Kada budu gotove sve 

građevinske dozvole, Hrvatske vode će se uključiti u financiranje u određenim područjima, 

osobito u dijelovima gdje će se oborinska odvodnja usmjeravati u vodotokove Hrvatskih voda. Za 

rješavanje bujičnog vodotoka Gorica u tijeku je priprema za ishođenje lokacijske dozvole, nakon 

čega će se po dobivanju suglasnosti ići na ishođenje građevinske dozvole. Istaknut je problem 

Gruha, odnosno Potoka koji je svojevrsna ekološka bomba Baške. Za njegovo uređenje će u 

2018. godini pripremiti projektna dokumentacija, a radovi su planirani za 2019. godinu. Kod 

Gorice je problem terasa ugostiteljskog objekta iznad bujičnog vodotoka, koji se duže vrijeme 

rješava bez uspjeha, pa će se pokušati novom tehnologijom tzv. mikro cijevi.    
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• Obavljen je razgovor s pročelnicom županijskog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, vezano 

za korištenje školske sportske dvorane od strane Općine Baška u razdoblju kada se u dvorani ne 

održava nastava. Županija je prethodno dostavila prijedlog sporazuma koji je nepovoljan za 

Općinu Baška, jer predviđa sudjelovanje Općine u visini 65% svih troškova školske zgrade i 

sportske dvorane. Na sastanku je zaključeno da će Općina Baška sufinancirati samo troškove 

školske sportske dvorane s popratnim prostorijama u visini od 60%. Iako ni to nije najpovoljnije, 

Općinski načelnik predlaže potpisivanje takvog sporazuma, jer će Općina određivati način i 

uvjete korištenja dvorane. Sporazum je višegodišnji, ali se može raskinuti nakon svake školske 

godine, te će se nakon prve godine razmotriti interes za daljnje korištenje dvorane. Ukoliko bi 

ono za Općinu bilo preskupo, udruge bi koristile dvoranu neposredno temeljem natječaja, s 

početnom cijenom zakupa po odluci župana.   

• Počelo je uređenje dijela Ulice kralja Zvonimira ispred zgrade osnovne škole i školske sportske 

dvorane, te je dok traju radovi na snazi nova prometna regulacija. Za sav promet je zatvorena 

ulica od agencije “Splendido” do “Forze”, a radovi će ukoliko to dopuste vremenske prilike trajati 

oko 15 dana.  

• Uskoro se kreće u javnu nabavu radova za izgradnju mrtvačnice na mjesnom groblju Batomalj, a 

po usvajanju rebalansa proračuna će se krenuti i u javnu nabavu za Ulicu Guncićevo.     

• Prihvaćena je ponuda za 5. fazu obalnog pojasa naselja Baška, odnosno preprojektiranje trajektne 

rampe, o čemu je izvještena Županijska lučka uprava Krk, s čijim novim ravnateljem je održan 

sastanak na kojem je upoznat sa svim projektima u Baški. Na sastanku u ministarstvu je već ranije 

istaknuta potreba preinake, a možda i produženja rampe te produbljivanja mora, što će odrediti 

struka i pokazati projekt. Navedeni radovi su uvršteni i u prijedlog rebalansa proračuna. 

• Općina Baška će od više suvlasnika otkupiti zemljište uz parkiralište pored stare pošte, označeno 

kao k.č. br. 3091/3 k.o. Baška-nova, površine 105 m2, po cijeni od 600 kn/m2, po kojoj se 

temeljem odluke Općinskog vijeća otkupljuju zemljišta u zoni društvene namjene.  

• Objavit će se javni natječaj za prodaju općinskog zemljišta u Zaroku, označenog kao k.č. br. 

3973/2 k.o. Baška-nova, površine 52 m2, po početnoj cijeni od 160 EUR/m2. 

• Održani su sastanci s vijećima 3 mjesna odbora: Batomalj, Draga Bašćanska i Baška, vezano za 

kapitalne aktivnosti u tekućoj godini i sastavljanje proračuna za 2018. godinu.  

• Održan je sastanak u Hvatskim cestama u Rijeci vezano za prometno rješenje za pješačke 

prijelaze u Dragi Bašćanskoj i Jurandvoru. Sutra Hrvatske ceste zajedno s izrađivačem prometnog 

rješenja izlaze na teren radi izviđanja mogućnosti da se naprave ne svi, nego dio pješačkih 

prijelaza, prioritetno kod Doma i autobusne stanice u Dragi Bašćanskoj i kod autobusne stanice u 

Jurandvoru. Hrvatske ceste su ublažile kriterije koje traže pravila struke, te ne traže akt o 

građenju nego je dovoljna suglasnost vlasnika odnosno korisnika parcela. 

• U dječji vrtić je postavljen uređaj za mjerenje potresa na području Kvarnera, koji je uključen u 

nacionalnu mrežu seizmografa.  

• Kasni se s projektiranjem ulice Put Zablaće, projektant će nastaviti s projektiranjem ali će 

realizacija biti tek u 2018. godini. 

• Objavljen je javni natječaj za prijam u službu voditelja Odsjeka za komunalni sustav, prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

• Nadležno ministarstvo je zahvaljujući aktivnostima Općinskog načelnika odobrilo zapošljavanje u 

Područnoj školi Baška za dodatne čistačice, i to jednu u punom a drugu u polovici radnog 

vremena. 

• Vezano za pitanje postavljeno na 3. sjednici Općinskog vijeća o pješačkom prijelazu ispred 

zgrade osnovne škole, obavljene su konzultacije sa strukom koja je predložila da prijelaz ostane 

na postojećoj lokaciji, a da se rampa napravi u obliku slova “S” odnosno u dva dijela između 

kojih se prolazi.  

• Glede zgrade bivšeg ugostiteljskog objeta “Ribar”, za kojeg je na 3. sjednici Općinskog vijeća 

postavljeno pitanje mogućnosti otkupa od strane Općine Baška, više nema upisanog tereta u 

zemljišnoj knjizi, ali je i dalje upisana zabilježba prigovora koji je na rješavanju u Općinskom 

sudu u Opatiji, te se ne može izvršiti uvid u njegov sadržaj. Neovisno o tome, Općinski načelnik 

namjerava razgovarati s vlasnicima o uvjetima eventualnog otkupa, što im je i najavio. 

• Po pitanju s 3. sjednice Općinskog vijeća, izrada rukohvata na stepeništu koje povezuje Ulicu 

Emila Geistlicha s Ulicom Kralja Zvonimira je naručena.  
 

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

Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 
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Ad 4./ 
 

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

je Odbor predložio izbor novih članova proširenog sastava Odbora za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i razvoj Općine, kako je navedeno u Zapisniku s 2. sjednice Odbora za izbor i imenovanje, 

održane 9. listopada 2017. godine, koji je priložen u materijalima za sjednicu.  

Nakon obrazloženja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

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

 

(U Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine izabrani su Boris Barbalić i Mile 

Pavlica) 

 

Ad 5./ 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Bruno Seršić uvodno je istaknuo da je Odbor predložio izbor 

novih članica proširenog sastava Odbora za obrazovanje, kulturu i manifestacije, kako je navedeno u 

Zapisniku s 2. sjednice Odbora za izbor i imenovanje, održane 9. listopada 2017. godine, koji je 

priložen u materijalima za sjednicu.  

Nakon obrazloženja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

 o izboru članica Odbora za obrazovanje, kulturu i manifestacije 

 

(U Odbor za obrazovanje, kulturu i manifestacije izabrane su Blandina Marković Randić i Andrea 

Đordić) 

 

Ad 6./ 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Bruno Seršić uvodno je istaknuo da je Odbor predložio izbor 

novih članova proširenog sastava Odbora za sport i tehničku kulturu, kako je navedeno u Zapisniku s 2. 

sjednice Odbora za izbor i imenovanje, održane 9. listopada 2017. godine, koji je priložen u 

materijalima za sjednicu.  

Nakon obrazloženja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

 o izboru članova Odbora za sport i tehničku kulturu  
 

(U Odbor za sport i tehničku kulturu izabrani su Neven Kućar i Leo Brnabić) 

 

Ad 7./ 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Bruno Seršić uvodno je istaknuo da je Odbor predložio izbor 

članova novog Odbora za turizam, gospodarstvo i obrtništvo, kako je navedeno u Zapisniku s 2. 

sjednice Odbora za izbor i imenovanje, održane 9. listopada 2017. godine, koji je priložen u 

materijalima za sjednicu.  

Nakon obrazloženja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali 

vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Vedran Barbalić, Roni Fantov, Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, 

Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽAN” je bio vijećnik Boris Barbalić) donosi 
 

O D L U K U 

 o izboru članova Odbora za turizam, gospodarstvo i obrtništvo 
 

(U Odbor za turizam, gospodarstvo i obrtništvo izabrani su: 

• Tanja Grlj, predsjednica 

• Darijo Jurešić, potpredsjednik 

• Tomica Kraljić, član  

• Zlatko Dorčić, član  

• Nataša Plišić, članica ) 
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Ad 8./ 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Bruno Seršić uvodno je istaknuo da je Odbor predložio izbor 

članova novog Odbora za poljoprivredu i stočarstvo, kako je navedeno u Zapisniku s 2. sjednice 

Odbora za izbor i imenovanje, održane 9. listopada 2017. godine, koji je priložen u materijalima za 

sjednicu.  

Nakon obrazloženja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

 o izboru članova Odbora za poljoprivredu i stočarstvo 
 

(U Odbor za poljoprivredu i stočarstvo izabrani su: 

• Nina Velnić, predsjednica 

• Emil Polonijo, potpredsjednik 

• Goran Frgačić, član  

• Hrvoje Dragoslavić, član  

• Miljenko Polonijo, član 

• Mirjana Orlić, članica  

• Miljenko Vlašić, član ) 

 

Ad 9./ 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Bruno Seršić uvodno je istaknuo da je Odbor predložio izbor 

članova novog Odbora za ribarstvo, pomorstvo i obalnu djelatnost, kako je navedeno u Zapisniku s 2. 

sjednice Odbora za izbor i imenovanje, održane 9. listopada 2017. godine, koji je priložen u 

materijalima za sjednicu.  

Nakon obrazloženja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

 o izboru članova Odbora za ribarstvo, pomorstvo i obalnu djelatnost 
 

(U Odbor za ribarstvo, pomorstvo i obalnu djelatnost izabrani su: 

• Andrej Valčić, predsjednik 

• Dinko Galjanić, potpredsjednik 

• Tomica Kraljić, član  

• Dražen Baris, član  

• Vinko Marulić, član 

• David Šućur, član  

• Branko Načeta, član ) 

 

Ad 10./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljice Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su 

glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Vedran Barbalić, Roni Fantov, Miroslav Hrgovčić, Emil 

Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽAN” je bio vijećnik Boris Barbalić) donosi 
 

Godišnji program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2017. godini 

 

Ad 11./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljice Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, uslijedila je diskusija u kojoj je vijećnik Boris Barbalić zatražio 

objašnjenje povećanja rashoda za održavanje zelenih površina. Nazočna direktorica TD Baška d.o.o. 

izvijestila je da je povećanje uvjetovano pojačanom potrebom za košnjom u rujnu i listopadu. 

Vijećnik Boris Babalić je nadalje, vezano za predloženu rekonstrukciju Zvonimirove ulice, istaknuo da 

je potrebno uvrstiti i Ulicu Stjepana Radića, na čijem dijelu leži voda. Općinski načelnik je napomenuo 

da je Općina izradila projekt odvodnje, ali je vlasnica zgrade u ulici, kojoj je također smetalo 

zadržavanje vode i koja je prvotno inicirala rješenje problema, uskratila suglasnost da bujični vodotok 

prelazi njenim zemljištem.  
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Vijećnik Boris Barbalić je u nastavku rasprave podržao rekonstrukciju javne rasvjete LED rasvjetnim 

tijelima, te je na pitanje u kojoj je fazi projekt voditeljica Odsjeka za proračun, financije i 

računovodstvo odgovorila da cijeli projekt ide preko PONIKVE. Vijećnik Miroslav Hrgovčić 

nadovezao se pitanjem da li javna rasvjeta ima senzore, jer u nekim ulicama nema prometa ni 

prolaznika a javna rasvjeta svijetli, te je kao primjer istaknuo Ulicu Labic u Jurandvoru. Općinski 

načelnik je izvijestio da samo dio javne rasvjete ima senzore, te da PONIKVE koje upravljaju javnom 

rasvjetom tehnički imaju mogućnosti za regulaciju javne rasvjete, ali još nisu došle do potrebne razine. 

Vijećnik Emil Polonijo je predložio da se u međuvremenu javna rasvjeta u navedenoj ulici ugasi. 

Nakon rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici 

Tanja Grlj, Andrej Valčić, Vedran Barbalić, Roni Fantov, Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno 

Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽAN” je bio vijećnik Boris Barbalić) donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Baška u 2017. godini 

 

Ad 12./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljice Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su 

glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Vedran Barbalić, Roni Fantov, Miroslav Hrgovčić, Emil 

Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽAN” je bio vijećnik Boris Barbalić) donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju  

na području Općine Baška u 2017. godini 

 
Ad 13./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljice Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su 

glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Vedran Barbalić, Roni Fantov, Miroslav Hrgovčić, Emil 

Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽAN” je bio vijećnik Boris Barbalić) donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene  

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

 
Ad 14./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljice Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su 

glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Vedran Barbalić, Roni Fantov, Miroslav Hrgovčić, Emil 

Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽAN” je bio vijećnik Boris Barbalić) donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu  

na području Općine Baška u 2017. godini 

 
Ad 15./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljice Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su 

glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Vedran Barbalić, Roni Fantov, Miroslav Hrgovčić, Emil 

Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽAN” je bio vijećnik Boris Barbalić) donosi 
 

I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini 

 
Ad 16./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljice Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su 

glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Vedran Barbalić, Roni Fantov, Miroslav Hrgovčić, Emil 

Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽAN” je bio vijećnik Boris Barbalić) donosi 
 

I. izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu 
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Ad 17./  
 

Prijedlog II. 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. 

Na posebno pitanje vijećnika Emila Polonija, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i 

računovodstvo je izvijestila da je u cijelosti plaćena izgradnja škole, te najveći dio opreme.  

Predsjednica Povjerenstva za proračun i financije Majda Šale istaknula je da se Povjerenstvo sastalo 

prije sjednice Općinskog vijeća, te detaljno proučilo prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna. Posebno je 

istaknula da je planirano povećanje rashoda za subvencioniranje gubitka poštanskog ureda u Dragi 

Baščansko, te Povjerenstvo traži da se od Hrvatskih pošta po završnom računu zatraži izvješće kako je 

ponovo došlo do gubitka nakon dvogodišnjeg pozitivnog poslovanja. Voditeljica Odsjeka za proračun, 

financije i računovodstvo je napomenula da je izvješće već zatraženo u kolovozu, ali na zahtjev nije 

primljen odgovor. 

Predsjednica Povjerenstva za proračun i financije je također izvijestila da Povjerenstvo predlaže da se 

od iduće godine poslovi organizacije i naplate parkiranja povjere TD Baška d.o.o. bez naknade, budući 

da se tom komunalnom društvu namjerava dati na upravljanje sportska dvorana. Dodatno bi se uštedjelo 

na PDV-u, a sredstva bi se mogla uložiti u uređenje parkirališta koja su u lošem stanju. U diskusiji koja 

je uslijedila Općinski načelnik je istaknuo da se u više navrata raspravljalo o takvoj mogućnosti, ali 

misli da je bolji naplatni odnos, jer su jasniji odnosi. Napomenuo je da je su prihodi TD Baška d.o.o. od 

naplate parkiranja povećani, a nazočna direktorica tog društva je istaknula da se u parkirališta stalno 

ulaže, s napomenom da neriješeni vlasnički odnosi ograničavaju kapitalna ulaganja. Napomenula je da 

su zbog toga prihodi dijelom uloženi u luku koja posluje s gubitkom. Vijećnik Boris Barbalić je 

prijedlog Povjerenstva ocijenio dobrim, ali je upozorio da treba provjeriti da li je moguće nenaplatni 

odnos dva poslovna subjekta osloboditi od plaćanja PDV-a. 

Nakon diskusije, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

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

 
Ad 18./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv predsjednice, 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška 

 

Ad 19./  
 

• Na pitanje vijećnika Emila Polonija da li je kontaktiran VALAMAR vezano za njegov prijedlog 

da se Zadružni dom u Dragi Bašćanskoj ponudi za smještaj sezonskog osoblja, Općinski načelnik 

je odgovorio da nije, te je napomenuo da je na posljednjem sastanku vijeća Mjesnog odbora Draga 

Bašćanska načelno prihvaćena takva inicijativa. 

• Vijećnik Emil Polonijo nadalje pita da li je moguće pozvati izrađivače projekta uređenja obalnog 

pojasa Baške, radi prezentacije projekta i davanja primjedbi i prijedloga. Općinski načelnik je 

odgovorio da je to u trenutnoj fazi još prerano, jer je u tijeku tek ishođenje posebnih uvjeta i 

suglasnosti, s napomenom da je Općina u stalnom kontaktu s izrađivačem projekta. 

• Vijećnik Emil Polonijo postavlja pitanje u svezi odustajanja od uređenja Ulice Glušac u 

Jurandvoru, koje je obrazloženo većim obimom radova koje je potrebno izvesti, jer je prema 

osobnom uvidu u stanje na terenu uvjeren da nisu potrebni veliki radovi. Općinski načelnik je 

izvijestio da će se ta ulica obnavljati kroz europski projekt, nakon ishođenja potrebnih dozvola za 

podzemne i nadzemne instalacije. To je dio projekta kojeg zajednički financiraju sve jedinice 

lokalne samouprave otoka Krka, za kojeg dokumentaciju pripremaju PONIKVE. 

• Vijećnica Majda Šale izvijestila je da je još do kraja listopada u Hrvatskom muzeju turizma u 

Opatiji otvorena izložba posvećena Baški, pod nazivom “Baška - grad gost u Hrvatskom muzeju 

turizma”, te pozvala vijećnike da je posjete. U svezi s izložbom istaknula je mišljenje da je, s 

obzirom da iza Muzeja stoji Ministarstvo kulture, izložba postavljena nekvalitetno, na amaterskom 

nivou. Korišteni su njeni materijali i materijali gospodina Miroslava Pavlovića, a nigdje nije 

istaknuto autorstvo. Također nije istaknuto da su izloženi materijali Turističke zajednice Općine 

Baška, kao i eksponati iz Zavičajnog muzeja Baška.   
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• Vijećnica Majda Šale je nadalje pohvalila manifestaciju Baška Outdoor Festival, koja je održana 

proteklog vikenda u Baški u organizaciji Turističke zajednice Općine Baška i VALAMAR-a. 

Sudjelovalo je oko 1.500 gostiju, te je Baška oživjela kao u vrijeme predsezone u svibnju. Ističe 

međutim primjedbu da se niti jedna od brojnih agencija u Baški nije uključila niti popratila 

manifestaciju na svojim web stranicama. Jednako je bilo i u odnosu na ovogodišnju manifestaciju 

“Crna ovca”, koju agencije također nisu pratile.  

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

19:10 sati. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica: 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


