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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/17-01/8 

URBROJ: 2142-03-01/1-17-4 

Baška, 11. prosinca 2017. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška 

održane 11. prosinca 2017. godine, u 18:00 sati, u vijećnici u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 

 

Nazočni vijećnici:  Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Miroslav 

Hrgovčić, Nataša Plišić, Emil Polonijo, Bruno Seršić, mr.sc. Majda Šale, Nina 

Velnić   
 

Odsutan:         Roni Fantov 
 

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

Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

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 

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

Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo 

(samo 6. do 15. točka dnevnog reda) 

Marin Mikelić, direktor mikelić vreš arhitekti d.o.o. (samo 3. točka dnevnog 

reda) 
 

Aktualni sat:  
 

• Vijećnik Boris Barbalić pita koliko je, za vrijeme proteklih mandata aktualnog Općinskog 

načelnika, izglasano i plaćeno projekata koji nisu realizirani. Općinski načelnik je odgovorio da 

nema takvih projekata, postoje jedino idejna rješenja i idejni projekti u čiju daljnju realizaciju se 

nije išlo iz raznih razloga. Kao primjer je istaknuo parkiralište Gruh i autobusnu stanicu, gdje je 

problem u neriješenim vlasničkim odnosima. Vijećnik Boris Barbalić zatražio je pisano izvješće o 

takvim idejnim projektima i razlozima zbog kojih se nije išlo u realizaciju, kako bi se razmotrile 

mogućnosti rješenja eventualnih zapreka. 

• Vijećnik Boris Barbalić nadalje ističe da svako mjesto na otoku Krku, osim Baške, ima barem jedan 

ugostiteljski objekt koji radi zimi, a u kojem se može nešto pojesti. Zanima ga što Općina može 

učiniti da omogući ugostiteljima koji pripremaju hranu da prežive zimu, primjerice oslobađanjem od 

određenih davanja. Općinski načelnik je izvijestio da je kao jednu od mjera Općina za 50% 

umanjila naknadu za terase ugostiteljima koji rade 10 i više mjeseci u godini. Moguća su i druga 

oslobođenja, kao npr. od komunalne naknade ili poreza na potrošnju, ali tome treba pristupiti s 

oprezom i sagledati što to znači s rashodovne strane, budući da uvijek nedostaje nenamjenskih 

poreznih prihoda za potrebe udruga i slične potrebe. Kao jedan od izvora spominjala se mogućnost 

uvođenja prireza, s čime se Općinski načelnik ne slaže, te ne bi bilo ispravno s jedne strane davati 

pogodnosti a s druge strane uvesti prirez. Vijećnica Majda Šale predložila je da to pitanje razmotri 

novoosnovani Odbor za turizam, gospodarstvo i obrtništvo, te je predsjednica vijeća, koja je ujedno 

i predsjednica tog Odbora, potvrdila da se planira sastanak na tu temu. Vijećnik Emil Polonijo 

predložio je da se anketiraju ugostitelji, a vijećnica Majda Šale je napomenula da postoji i ceh 

ugostitelja kojeg treba uključiti. 
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• Vijećnica Nataša Plišić pita zašto se Baška nije uključila u projekte “Mala barka”, s obzirom na 

tradiciju brodograditeljstva u Baški, koja je još u 19. stoljeću imala 4 brodogradilišta. Vijećnica 

Majda Šale napomenula je da Općina može podržati takav projekt, ali se u taj projekt može uključiti 

samo onaj tko ima takvo gospodarstvo i takve barke. Općinski načelnik je načelno podržao 

inicijativu ali, vezano za prethodno pitanje vijećnika Borisa Barbalića o mogućnosti poreznih 

oslobađanja, ističe da su i za takve projekte izvori sredstava iz poreznih prihoda.  

• Vijećnicu Natašu Plišić nadalje zanima stanje spora oko vlasništva na Paladi. Voditelj Ureda 

načelnika je izvijestio da je u postupku nove katastarske izmjere i osnivanja zemljišne knjige, kao 

suvlasnik parcele koja u naravi čini Ulicu Palada upisana fizička osoba čija je parcela po staroj 

izmjeri ušla u sastav nove parcele. Prema starim izvatcima iz zemljišne knjige bilo je upisano 

postojanje zgrade na lokaciji kod sadašnjeg ugostiteljskog objekta “Rebica”. U tijeku je spor u 

kojem Općina Baška traži brisanje vlasništva fizičke osobe, budući se radi o javnoj površini koju 

oduvijek svi koriste, te nitko ne pamti da je na toj lokaciji ikada bila zgrada, niti je to vidljivo na 

starim fotografijama s početka 20. stoljeća i kasnije.   

• Vijećnica Majda Šale pita Općinskog načelnika da li ima informaciju o tome što se događa u 

komunalnom društvu PONIKVE. Općinski načelnik je izvijestio da je na 3. sastanku Koordinacije 

Grada Krka i općina otoka Krka, održanoj 30. studenoga 2017. godine u Baški, zaključeno da sva tri 

društva (PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i PONIKVE USLUGA 

d.o.o.) imaju istog direktora. Također je izvijestio da je na današnjoj sjednici skupštine društva za 

direktora izabran Ivica Plišić, nekadašnji direktor Hrvatskih voda.   

• Vijećnica Majda Šale nadalje pita u kojoj fazi je nabava kamenih klupa, te je Općinski načelnik 

izvijestio da je nabava ugovorena i plaćeno je 50% avansa. Na daljnje pitanje vijećnice Majde Šale 

s kime je ugovorena nabava klupa, Općinski načelnik je odgovorio da se radi o obrtu GLUD u 

vlasništvu Ileane Diminić. Vijećnica Majda Šale smatra da nije moralno da je Općina ugovorila 

nabavu sa suprugom osobe osumnjičene za kazneno djelo, te bi se Općina od toga trebala ograditi. 

Općinski načelnik je istaknuo da je nabava ugovorena prije nego što je u medijima objavljena takva 

informacija, te da ta osoba nije u poslovnom odnosu s Općinom Baška. Vlasnica obrta je nakon 

objave informacija korektno izvijestila Općinu Baška o situaciji vezanoj za njenog supruga, te 

istaknula da to ni na koji način neće utjecati na daljnju suradnju s Općinom. Općinski načelnik ne 

može suditi o nečijoj krivnji, niti temeljem medijskih napisa može raskinuti ugovor dokle god se 

uredno izvršavaju ugovorene obveze, u protivnom bi Općina drugoj strani morala nadoknaditi štetu. 

Vijećnica Majda Šale je ustrajala na mišljenju da Općina treba prekinuti poslovni odnos, te 

predložila da se zatraži mišljenje odvjetnika o mogućnosti raskida ugovora.  

• Vijećnik Miroslav Hrgovčić pita u kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije za 

multifunkcionalnu sportsku dvoranu na Zablaću i da li će se stići prijaviti projekt na natječaj za 

dodjelu europskih sredstava. Odgovorila je direktorica TD Baška d.o.o. koje je nositelj realizacije 

projekta, te je istaknula dana  tjednoj bazi komunicira s projektantom i NK „Vihor“. Izrađena su 

geomehanička istraživanja i geotehnički snimak, te se do ishođenja posebnih uvjeta koji se 

odnose na vanjske gabarite uređuju unutarnji detalji. Općinski načelnik je dodao da je projekt 

došao do faze ishođenja posebnih uvjeta, koje međutim Općina Baška ne može izdati do 

usvajanja IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška. Javna rasprava o 

prijedlogu izmjena i dopuna će se zaključiti prije Božićnih blagdana, a natječaj se otvara u veljači 

ili ožujku 2018. godine, te se očekuje da će projekt bitibspreman za prijavu na natječaj.    

• Vijećnik Miroslav Hrgovčić nadalje ističe da je nadzorna kamera u Dragi Bašćanskoj postavljena 

na neodgovarajućem mjestu, te izvan sezone nema svrhe, zbog čega predlaže njeno preseljenje. 

Općinski načelnik podsjetio je da je nadzorna kamera postavljena na inicijativu stanovnika Drage 

Bašćanske, a postoji inicijativa stanovnika Jurandvora da se nadzorna kamera postavi i u njihovo 

mjesto. Vijećnik Emil Polonijo se složio da je potrebna kontrola brzine, ali na mjestu gdje je 

kamera postavljena nema stalnih stanovnika i primjerenije bi je bilo postaviti kod Doma i 

autobusne stanice, ili drugdje na otoku gdje su učestale prometne nesreće. 

• Vijećnica Nina Velnić ističe da je na kraju Drage Bašćanske dotok velike količine vode, te pita da 

li se nešto poduzima radi rješenja problema. Općinski naćelnik je izvijestio da se radi o problemu 

bujičnog vodotoka na predjelu zvanom Jurovi, o kojem se već razgovaralo s Hrvatskim vodama, 

te je postojao imovinskopravni problem oko prolaska te bujice preko privatnih zemljišta. Ne 

može reći da li će problem biti riješen i u kojem roku, ali će se ponovo raspitati kod Hrvatskih 

voda.     

• Vijećnik Andrej Vačić postavlja pitanje u svezi javne rasvjete do Sv. Ivana. Općinski načelnik je 

izvijestio da je zatražena, te je primljena prilično skupa ponuda. S obzirom na navedeno, te kako 

sredstva nisu predviđena u Proračunu za 2018. godinu, za sada se postavljanje javne rasvjete neće 

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

nazočne, te utvrdila postojanje kvoruma. 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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 24. 

listopada 2017. godine, 

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

3. Prezentacija radne verzije idejnog projekta Uređenja obalnog pojasa naselja Baška, 

4. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini - prijedlog, 

5. Plan davanja koncesija za 2018. godinu - prijedlog, 

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

Baška u 2018. godini - prijedlog, 

7. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. 

godini - prijedlog, 

8. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2018. 

godini - prijedlog, 

9. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine 

Baška u 2018. godini - prijedlog, 

10. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2018. godini - 

prijedlog, 

11. Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini - prijedlog, 

12. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu - prijedlog, 

13. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice 

Rijeka u 2018. godini - prijedlog, 

14. Proračun Općine Baška za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu - prijedlog, 

15. Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu - prijedlog, 

16. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Baška u 2018. godini - prijedlog, 

17. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2017. godini, 

18. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2018. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 

19. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Baška - prijedlog, 

20. Odluka o prijenosu dugotrajne imovine - prijedlog,  

21. Odluka o isplati naknade za nekretninu - prijedlog,  

22. Razno. 

 

Ad 1./  
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, na prijedlog predsjednice vijeća, jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 

Usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 24. 

listopada 2017. godine. 

 

Ad 2./  
 

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:  

• Vezano za pitanje postavljeno na 4. sjednici Općinskog vijeća o ponudi Zadružnog doma u Dragi 

Bašćanskoj VALAMARU za smještaj sezonskog osoblja, u međuvremenu nije održan sastanak s 

predstavnicima VALAMARA zbog njihove odsutnosti i spriječenosti načelnika, ali se očekuje da 

će se sastanak dogovoriti za idući tjedan. Na sastanak će se pozvati i predstavnici Vijeća Mjesnog 

odbora Draga Bašćanska, koje je načelno prihvatilo inicijativu, što je i zapisnički potvrđeno. 

Osim Zadružnog doma, u istu svrhu će se razmotriti i mogućnost ponude bivše Stolarije u Dragi 

Bašćanskoj. 

• U tijeku je javna rasprava o prijedlogu ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Baška. Javna rasprava traje od 15. do 22. do prosinca 2017. godine, a javno izlaganje 

prijedloga plana održat će se 20. prosinca 2017. godine u 11:00 sati. Na taj način će se javna 
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rasprava zaključiti prije Božićnih blagdana. Vijećnica Nataša Plišić upozorila je na izmjene 

propisa o zaštiti okoliša koje su donesene u ovoj godini, te pita da li će to produljiti postupak. 

Općinski načelnik je istaknuo da to kod ovih ciljanih izmjena i dopuna neće utjecati na 

produljenje rokova.    

• Županijska lučka uprava (ŽLU) Krk je ishodila 4 građevinske dozvole za realizacije Projekta luke 

Baška, koji uključuje produženje primarnog lukobrana Vela riva, produženje sekundarnog 

lukobrana Mala riva, te produženje i izgradnju gatova za privez. Da bi mogla participirati za 

dodjelu europskih sredstava po javnom pozivu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, jedan 

od uvjeta je da jedinica lokalne samouprave ima cjelogodišnju brodsku ili trajektnu vezu s 

kopnom. O tome se zajedno s predstavnicima ŽLU Krk razgovaralo s Ministarstvom i 

JADROLINIJOM, te je slijedom održanih sastanaka zaključeno da se rekonstrukcija trajektne 

rampe u luci Baška izdvoji iz projekta Uređenja obalnog pojasa naselja Baška kao njegova 5. 

faza. Na taj način će se olakšati realizacija te faze koju će preuzeti  ŽLU Krk i prijaviti je na javni 

poziv, te se očekuje da će se na taj način brže i lakše aplicirati za sredstva europskih fondova.  

• U okviru javne rasprave koja se održava radi donošenja novog Zakona o područjima i sjedištima 

sudova, predložena je nadležnost Općinskog suda u Crikvenici za područje otoka Krka. Na 3. 

sastanku Koordinacije Grada Krka i općina otoka Krka, održanoj 30. studenoga 2017. godine u 

Baški, zaključeno je da takav prijedlog nije opravdan, jer je zgrada suda u Krku namjenski 

građena i ima više dobro opremljenih sudnica, kabineta i drugih prostorija, te može zadovoljiti 

priljev većeg broja sudaca, predmeta i nadležnosti. S druge strane, zgrada suda u Crikvenici nije u 

vlasništvu Republike Hrvatske, te ne raspolaže kvalitetnim uvjetima za rad, a sud u Crikvenici 

ima manji broj predmeta, te manje sudaca, sudskih savjetnika i službenika. Slijedom navedenog, 

Koordinacija je Ministarstvu pravosuđa predložila da Općinski sud u Krku bude nadležan za 

područje Grada Krka i svih općina na otoku Krku, za gradove Rab i Mali Lošinj, te za Općinu 

Lopar. 

• U 11 mjeseci tekuće godine u Baški je ostvareno 994.436 noćenja, gosti su iz standardnih 

emitivnih tržišta a znatno je povećan udio njemačkih turista. Najveći broj noćenja ostvaren je u 

objektima u domaćinstvu, slijede kampovi pa hoteli. Vijećnica Majda Šale napomenula je da je 

Baška na otoku Krku po ostvarenju uvijek bila najjača u privatnom smještaju, a ove godine je 

pala na treće mjesto. Smatra da to nije dobar trend i da bi o tome trebao raspraviti Odbor za 

turizam, gospodarstvo i obrtništvo. 

• Županijskoj lučkoj upravi (ŽLU) Krk dostavljen je prijedlog sporazuma o suradnji na realizaciji 

projekata Općine Baška i ŽLU, te će se požuriti njegovo potpisivanje od strane ŽLU. 

•  U tijeku je realizacija projekta uređenja Ulice kralja Zvonimira koji ide redovnim tijekom, te se 

očekuje završetak radova kroz nekoliko dana. 

• Rekonstrukcija županijske ceste prema Batomlju također ide svojim tijekom ali nešto sporije. 

Općina sudjeluje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u minimalnom iznosu u odnosu na 

ukupni trošak kojeg snosi Županijska uprava za ceste. 

•  Poništen je natječaj za nabavu radova izgradnje mrtvačnice na mjesnom groblju Batomalj, jer 

nije zaprimljena niti jedna ponuda. 

• Za uređenje Ulice Emila Geistlicha će uslijediti postupak javne nabave. 

• Radovi na vodovodu i kanalizaciji koji se rješavaju u okviru europskih projekata započet će 7. 

siječnja 2017. godine, što je kasnije od planiranog, ali je uvjetovano otklanjanjem određenih 

nedostataka. 

• Još nisu ostvareni uvjeti za početak korištenja školske sportske dvorane od strane udruga, jer nisu 

ugrađeni uređaji za mjerenje utroška energenata, u međuvremenu je prihvaćena ponuda 

dobavljača te se očekuje realizacija u kratkom roku. 

• Razdoblje od 27. do 29. prosinca 2017. te od 2. do 5. siječnja 2018. godine određeno je kao 

kolektivni godišnji odmor za sve službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška. U 

navedene dane bit će organizirano dežurstvo komunalnog redarstva. 

• Slijedom iskazanog interesa, objavit će se javni natječaj za zakup bivšeg diskonta u Jurandvoru. 

Iskazan je interes za korištenje objekta za smještaj osoblja i skladišni prostor, te za hostel. Uvjeti 

natječaja odredit će se u dogovoru s Vijećem Mjesnog odbora Jurandvor.  

• U tijeku je projektiranje pješačkih prijelaza u Dragi Bašćanskoj i Jurandvoru. 

• Osnovan je Kabinet načelnika, kao savjetodavno tijelo Općinskog načelnika Općine Baška. U 

Kabinet načelnika imenovani su po funkciji Općinski načelnik i njegov/a zamjenik/ca, 

pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela, voditelj/ica Ureda načelnika, voditelj/ica Odsjeka za 

komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i voditelj/ica Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, te članovi Tanja Grlj, Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, 

Hrvoje Dragoslavić i Goran Frgačić. Kao i prethodni Kolegij načelnika, tjedni sastanci Kabineta 
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se održavaju u kraćem trajanju, jer se dnevno održavaju jutarnji radni sastanci (briefing) 

načelnika i njegove zamjenice sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, na 

kojima se razmatraju aktualni predmeti i iznose razmišljanja, odnosno stavovi u svezi s istima, u 

cilju donošenja odluka Općinskog načelnika.  

• Prema novoj zakonskoj regulativi, najkasnije do kraja siječnja 2018. godine Općina Baška ima 

obavezu usvojiti novi način obračuna prikupljanja otpada. Nastojat će se što manje zadirati u 

budžete fizičkih i pravnih osoba, a razliku će najvjerojatnije u najvećoj mjeri platiti kampovi i 

hoteli.  

• Do 1. prosinca je u ovoj godini rođeno 18 djece upisane u Općini Baška. 
 

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

Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 

 

Ad 3./ 
 

Općinski načelnik uvodno je istaknuo da je na provedenom javnom natječaju kao najbolje izabrano 

idejno rješenje društva mikelić vreš arhitekti (MVA) d.o.o. za uređenje obalnog pojasa naselja Baška.  

Slijedom odabira najboljeg idejnog rješenja, Općina Baška je s MVA d.o.o zaključila ugovor o izradi 

projektno - tehničke dokumentacije. Pozdravio je g. Marina Mikelića, direktora MVA d.o.o. koji je u 

nastavku ukratko predstavio svoju projektantsku kuću i prezentirao Radnu verziju idejnog projekta 

Uređenja obalnog pojasa naselja Baška, uz prikaze na projekcijskom platnu.  

Istaknuo je da projekt obuhvaća područje od nekadašnjeg trajektnog pristaništa do Vele plaže, koje je 

nužno urediti radi poboljšanja urbane infrastrukture naselja Baška. Realizacija projekta planirana je u 4 

faze, koje se mogu zasebno realizirati kako bilo kakav zastoj u pojedinoj fazi ne bi utjecao na ostale 

faze, primjerice zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. O izdvajanju trajektne luke iz projekta, kao 

njegove 5. faze, je Općinski načelnik izvijestio pod prethodnom točkom dnevnog reda, te ista nije 

predmet ovog projekta, ali je MVA u stalnom kontaktu s izrađivačem projekta luke, jer se projekti 

dodiruju i potrebno ih je uskladiti i međusobno dopuniti. Uz prikaz pojedinih dijelova područja opisao 

je planirane zahvate u pojedinim fazama. 

U diskusiji koja je uslijedila, g. Mikelić je po pitanjima općinskih vijećnika dao pojašnjenja i dodatna 

obrazloženja, te je istaknuo da će uzeti u obzir primjedbe i prijedloge koji su izneseni tijekom rasprave. 

Iako rokovi ovise i o vanjskim faktorima, kao što je ishođenje raznih suglasnosti i uvjeta, te rješenje 

imovinsko-pravnih odnosa, procijenio je da će izrada projektno-tehničke dokumentacije biti dovršena 

do jeseni 2018. godine.  

 

Ad 4./ 
 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, koji je istaknuo da je provedeno 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke, te nisu zaprimljene primjedbe ni 

prijedlozi.  

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

Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O d l u k u 

o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini 
 

Ad 5./ 
 

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

Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Plan davanja koncesija za 2018. godinu 
 

Ad 6./ 
 

Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo je uvodno istaknula da su u postupku 

savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću za Nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2018. godinu 

i projekcija za 2019. i 2020. godinu zaprimljeni prijedlozi koji se odnose na Godišnji program 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini i na Godišnji program 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini. Slijedom navedenog, u 

nastavku je pod ovom točkom dnevnog reda uslijedilo izvješće o prijedlozima, te rasprava o prijedlogu 

programa. 
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Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo izvijestila je da prijedlog grupe stanovnika 

Ulice Kricin da se uvrsti izgradnja pristupnog puta u Ulici Kricin nije prihvaćen jer je prilikom izrade 

projektne dokumentacije utvrđeno da je trasa planirana prostorno-planskom dokumentacijom teško 

izvediva s obzirom na konfiguraciju terena. Opisani problem riješit će se kroz V. izmjene i dopune 

Prostornog plana Općine Baška kojim će se izmjestiti trasa prometnice. 

Nadalje je izvijestila da su zaprimljeni i pisani prijedlozi općinskog vijećnika Borisa Barbalića, kao i 

vijećnice Majde Šale čiji je prijedlog djelomič no prihvaćen.  

Neposredno prije sjednice zaprimljen je zajednički prijedlog 7 amandmana gupe vijećnika (3 vijećnika 

PGS-a i 2 vijećnika SDP-a), na koje se očitovao Općinski načelnik. 

Prijedlog prvog amandmana za uvećanje sredstava u svrhu rješenja problema vodenih bujica na dijelu 

Zvonimirove ulice od dijela Narca do Palade, te kamenih blokova koji se skližu, Općinski načelnik ne 

prihvaća jer su predložena sredstava u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna nedostatna za kvalitetno 

uređenje i ne bi riješila problem. Napomenuo je da će se u dogovoru s Hrvatskim vodama ta dionica 

presjeći prilikom radova uređenja bujičnog vodotoka Potok, koje će u najvećem dijelu financirati 

Hrvatske vode i PONIKVE. Nakon kraće diskusije u ime predlagatelja vijećnik Boris Barbalić je 

povukao predloženi amandman, uz uvjet da se problem barem privremeno pokuša riješiti na način da se 

izbjegne rizik padova prolaznika zbog skliskih kamenih ploča. Općinski načelnik prihvatio je prijedlog, 

te će zatražiti ponudu za tretiranje skliskih kamenih površina i nastojati da se to napravi u okviru 

tekućih održavanja.  

U svezi s prijedlogom drugog amandmana za uređenje stepenica, potpornog zida i cimitera ispred 

Crkve Svete Trojice u Baški, Općinski načelnik se slaže da je to potrebno, ali ne prihvaća amandman 

jer se ne radi o vlasništvu Općine Baška. Općina sufinancira aktivnosti dvije župe temeljem održanih 

sastanaka sa župnicima i crkvenim odborima, na kojima nije odbio sufinanciranje i pomoć Župi, na 

temelju preliminarnih troškovnika i određenih prioriteta, koji u međuvremenu nisu dostavljeni Općini. 

Napomenuo je da je na prijedlog vijećnice Majde Šale već preusmjeren dodatni iznos od 40.000,00 

kuna za razne aktivnosti koje se odnose na dvije župe. Uz ostalo, Općina je izgradila mrtvačnicu koju 

održava o tošku Općine, iako je ista vlasništvo crkve, a crkva će također kroz program Udruge 

SINJALI dobiti sredstva za zvonik na Svetom Ivanu. U diskusiji koja je uslijedila vijećnica Nataša 

Plišić je ustrajala na amandmanu, te je predsjednica vijeća prijedlog amandmana stavila na glasovanje. 

Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće pristupilo je glasovanju, te je prijedlog grupe vijećnika PGS-a i 

SDP-a dobio 4 glasa „ZA“ (glasovali vijećnici Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nataša Plišić i  Nina 

Velnić) i 6 glasova „PROTIV“ (glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Miroslav Hrgovčić, Emil 

Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale). Predsjednica vijeća utvrđuje da prijedlog nije dobio većinu 

glasova nazočnih članova vijeća, te isti nije prihvaćen. 

Trećim amandmanom predloženo je osiguranje sredstava za uređenje prolaza od bivšeg parkirališta za 

trajekt uz Zaobilaznicu do Gorinke, na račun umanjenja sredstava za ostale komunlne aktivnosti. 

Temeljem konzultacija sastrukom, Općinski načelnik je utvrdio da predloženi zahvat zahtijeva znatno 

veće investicije, osobito zbog visinske razlike. Kako se predloženim iznosom ni približno ne može 

izvršiti radove koji bi omogućili sigurno kretanje putem, Općinski načelnik ne prihvaća amandman. U 

diskusiji koja je uslijedila, vijećnici Nataša Plišić i Boris Barbalić istaknuli su da bi trebalo poduzeti 

barem najnužnije mjere, te su prihvatili prijedlog Općinskog načelnika da će se iz sredstava predviđenih 

pod istom stavkom (Ostale nenavedene komunalne aktivnosti) radi bolje prohodnosti očistiti put i 

ispitati mogućnost postavljanja rukohvata ili drugog prikladnog osiguranja do trajnijeg rješenja.   

Četvrti amandman, kojim se predlaže smanjenje iznosa za sufinanciranje usluge prijevoza 

elektrokolicima, te u tom iznosu uvećanje iznosa za sufinanciranje i organizaciju specijalističkih 

pregleda, Općinski načelnik ne prihvaća. Podsjetio je da su raniji sazivi vijeća podržavali sufinanciranje 

elektrokolica jer se uz ekonomsku cijenu njihova usluga ne bi koristila, što je protivno cilju da se čim 

više prometa izmjesti s Palade, te je prioritet zaštita Palade od daljnje devastacije. S druge strane, 

Općina značajno ulaže u poboljšanje standarda zdravstvene zaštite, te su planirana i sredstva za 

sufinanciranje specijalističkih pregleda koji se obavljaju u Domu zdravlja u Krku. Nakon obrazloženja 

Općinskog načelnika, predlagatelji su povukli predloženi amandman.  

Petim amandmanom predloženo je umanjenje iznosa za punionicu za električne bicikle, te utrošak tih 

sredstava za geodetsku snimku svih zelenih površina i proširenje zelenih površina koje se ne uređuju. 

Općinski načelnik ne prihvaća predloženo umanjenje sredstava, jer se radi o namjenskim sredstvima 

kojima Općina Baška sudjeluje u zajedničkom projektu na razini otoka Krka za kojeg je predviđeno 

djelomično sufinanciranje sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući je Ministarvo 

odobrilo projekt ali još nije osiguralo sredstava, ukoliko ista ne bi bila osigurana moglo bi se razmotriti 

preusmjeravanje sredstava. Direktorica TD Baška d.o.o se uključila u raspravu i izvijestila da su 

aktivnosti koje su predložene amandmanom uključene u program komunalnog društva. Nakon 

obrazloženja, vijećnik Boris Barbalić je u ime predlagatelja povukao predloženi amandman.  
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Prijedlog šestog amandmana predvidio je umanjenje sredstava za sufinanciranje zamjene azbestnih 

krovova, te uvećanje sredstava za poticanje razvoja poljoprivrede i osnivanje poljoprivrednih udruga. 

Općinski načelnik ne prihvaća amandman, jer je provedenom anketom utvrđeno veliko zanimanje 

stanovnika Općine Baška, koji očekuju provedbu programa sufinanciranja tijekom 2018. godine. U 

diskusiji koja je uslijedila, vijećnica Nina Velnić je istaknula da su prijedlog amandmana inicirali 

stočari koji su dobili ponudu za organizaciju državnog natjecanja u šišanju ovaca u Baški. Općinski 

načelnik je potvrdio da je upoznat s inicijativom, te da je u saznanju da će Ministarstvo poljoprivrede u 

cijelosti financirati izložbu krčke ovce, u kojoj će sudjelovati 5 OPG-a s otoka Krka, kao i natjecanje. 

Od Općine se očekuje plaćanje troška večere, što nije veliki trošak i isti će se osigurati iz proračuna. 

Istovremeno se razmatra uključivanje u program “Crne ovce”, kojeg Općina već sufinancira.  Nakon 

obrazloženja, vijećnica Nina Velnić je u ime predlagatelja povukla predloženi amandman, uz zamolbu 

da se u slučaju pojave kvalitetnog projekta u području poljoprivrede pokuša iznaći sredstva u okviru 

postojećih programa.  

Sedmim amandmanom  predloženo je umanjenje iznosa za otkup zemljišta i preusmjeravanje tog iznosa 

na aktivnosti izrade projektnog uređenja Vele plaže. Općinski načelnik istaknuo je da trenutno ne može 

prihvatiti predloženi amandman, iako se slaže da je potrebno poduzeti predložene aktivnosti. Naime, 

osim što ni planirana sredstva neće biti dovoljna za potrebe otkupa zemljišta za dom za starije osobe i 

izgradnju prometnica, dodatno je istaknuo da Općinsko vijeće još nije formalno prihvatilo Studiju 

upravljanja Velom plažom. Prijedlog ovog amandmana smatra najkvalitenijim i najteže ga je odbiti, ali 

dok vijeće formalno ne usvoji Studiju ne može ga prihvatiti. Podsjetio je da je na prošloj sjednici vijeća 

zaključeno da će se na temu Vele plaže nakon Nove godine sazvati tematska sjednica Općinskog vijeća. 

Ukoliko vijeće prihvati Studiju, prioritet će biti uvrštenje prijedloga ovog amandmana  u rebalans 

Proračuna.  Nakon obrazloženja, u ime predlagatelja vijećnik Boris Barbalić je povukao predloženi 

amandman, uz uvjet da se nakon prihvaćanja Studije isti uvrsti u rebalans Proračuna za 2018. godinu. 

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

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

Seršić, Majda Šale i Nina Velnić, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi 
 

Godišnji program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini 
 

Ad 7/  
 

Uvodno obrazloženje i rasprava za ovu točku dnevnog reda provedeni su u sklopu prethodne točke, te 

na poziv predsjednice Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej 

Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno Seršić, Majda Šale i 

Nina Velnić, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi 
 

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Baška u 2018. godini 
 

Ad 8./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, 

Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno Seršić, Majda Šale i Nina 

Velnić, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi 
 

Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju  

na području Općine Baška u 2018. godini 

 

Ad 9./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, 

Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno Seršić, Majda Šale i Nina 

Velnić, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi 
 

Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene  

zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2018. godini 
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Ad 10./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, 

Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno Seršić, Majda Šale i Nina 

Velnić, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi 
 

Godišnji program javnih potreba u sportu  

na području Općine Baška u 2018. godini 

Ad 11./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, 

Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno Seršić, Majda Šale i Nina 

Velnić, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi 
 

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini 
 

Ad 12./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, 

Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno Seršić, Majda Šale i Nina 

Velnić, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi 
 

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu 

Ad 13./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, na poziv 

predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, 

Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno Seršić, Majda Šale i Nina 

Velnić, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi 
 

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti  

Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2018. godini 
 

Ad 14./  
 

Prijedlog Proračuna Općine Baška za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu obrazložila je 

voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, koja je uvodno istaknula da je u razdoblju 

od 15. do 30. studenog 2017. godine provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt 

prijedloga. Budući da su se prijedlozi zaprimljeni u javnoj raspravi, kao i amadmani grupe vijećnika, 

odnosili na Godišnje programe gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanja 

komunalne infrastrukture u 2018. godini, isti su prethodno raspravljeni pod 6. točkom dnevnog reda. 

Prijedlog Proračuna Općine Baška za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu prihvatilo je 

Povjerenstvo za proračun i financije na 2. sjednici održanoj 5. prosinca 2017. godine. 

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

glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Miroslav Hrgovčić, 

Emil Polonijo, Bruno Seršić, Majda Šale i Nina Velnić, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša 

Plišić) donosi 

Proračun Općine Baška za 2018. godinu 

i projekcije za 2019. i 2020. godinu 

Ad 15./  
 

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, Općinski 

načelnik je napomenuo da je stanje sredstava na računu Općine izrazito dobro, te se kratkoročno 

zaduženje koje je predloženo predviđa samo za slučaj da tijekom zimskih mjeseci zatreba odjednom 

veći iznos sredstava za potrebe brojnih investicija u tijeku. Napomenuo je da je isto bilo predloženo i 

prethodne godine, ali se nije koristilo.  

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

vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Miroslav Hrgovčić, Emil 

Polonijo, Bruno Seršić, Majda Šale i Nina Velnić, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) 

donosi 

O d l u k u 

o izvršavanju proračuna 2018. godine 
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Ad 16./  
 

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

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Baška u 2018. godini 
 

Ad 17./  
 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, koji je istaknuo da članak 17. 

Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) uređuje da predstavničko tijelo jedinice 

lokalne samouprave, u postupku donošenja proračuna, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i donosi 

godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

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

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2017. godini 
 

Ad 18./  
 

Nakon obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, koji se nadovezao na obrazloženje 17. 

točke dnevnog reda, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2018. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblja 
 

Ad 19./  
 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, koji je istaknuo da članak 17. 

Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) uređuje da predstavničko tijelo jedinice 

lokalne samouprave donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, uz 

suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, koja je prethodno ishođena. 

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

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  

na području Općine Baška 
 

Ad 20./  
 

Uvodno obrazloženje dao je voditelj Ureda načelnika, koji je istaknuo da je, temeljem Zakona o 

prostornom uređenju, zemljište u vlasništvu fizičkih osoba na kojem je urbanističkim planom uređenja 

planirano građenje, odnosno uređenje površine javne namjene - izgradnja doma za starije osobe, na 

prijedlog vlasnika preneseno u vlasništvo Općine Baška. Za preneseno zemljište temeljem Zakona 

vlasnicima pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta. Budući da je na 3. 

sjednici, održanoj 26. rujna 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Baška odobrilo kupnju  zemljišta u 

istoj zoni po cijeni od 800,00 kuna/m2, Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću izdavanje 

suglasnosti za isplatu naknade u jednakom iznosu 

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

O D L U K U 
 

Odobrava se isplata naknade u iznosu od 800,00 kn/m2 za zemljište označeno kao k.č. br. 2025/1, 

upisano u z.k.uložak br. 2517 k.o. Baška-nova, površine 514 m2, koje je preneseno u vlasništvo Općine 

Baška temeljem čl. 173. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17). 

Ovlašćuje se Općinski načelnik sklopiti sporazum o naknadi s bivšim vlasnicima Ivom Barbalićem iz 

Splita, Iločka 3 i Mirjanom Jakšić iz Splita, Ostravska 4, radi isplate naknade za preneseno zemljište u 

ukupnom iznosu od 411.200,00 kuna.  

 
Ad 21./  
 

Uvodno obrazloženje dao je voditelj Ureda načelnika, koji je istaknuo da je projekt rekonstrukcije 

zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane financiran sredstvima Primorsko-

goranske županije (kao osnivača škole) i Općine Baška (kao investitora). Ugovorom o osnivanju prava 

građenja, zaključenim između škole i Općine Baška, zasnovano je pravo građenja u korist Općine 

Baška, a Ugovorom se Općina Baška obvezala predati novoizgrađeni objekt na upravljanje i u 
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vlasništvo škole nakon završetka izvođenja radova, odnosno ishođenja uporabne dozvole. Budući da je 

u međuvremenu ishođena uporabna dozvola, ispunjeni su uvjeti za predaju objekta, te Općinski 

načelnik  u tom smislu predlaže donošenje odluke. 

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

Odluku o prijenosu dugotrajne imovine 
 

kojom se dugotrajna imovina, zgrada osmogodišnje škole i školska sportska dvorana u Baški s 

pripadajućim namještajem i opremom, prenosi na Osnovnu školu “Fran Krsto Frankopan” 

Frankopanska 40, Krk, bez naknade. 

Zgrada i dvorana koji se prenose zgrađeni su na k.č.br. 2238/1, z.k.ul. 1488, k.o. Baška - nova,  ukupne 

površine 2.949 m2; zgrada škole ima prizemlje i dva kata, s aneksom koji ima prizemlje i jedan kat, a 

sportska dvorana ima jednu etažu - prizemlje; ukupna neto površina škole i dvorane iznosi 1.782,45 m2, 

od čega na školske prostore otpada 1.074,80 m2, a na dvoranu s pripadajućim sadržajima 707,65 m2. 

 

Ad 22./  
 

• Vijećnik Boris Barbalić želi naglasiti, neovisno o tome što je to već usvojeno kroz Proračun za 

2018. godinu, da se većina stanovnika Ribarske ulice protivi njenom produženju. Općinski 

načelnik je napomenuo da je odvojak sa spojem na Zaobilaznicu, koji je paralelan s postojećom 

Ribarskom ulicom, namijenjen kao prilaz za dvije postojeće kuće i potencijalna nova gradilišta u 

istom području.  Trasa produžetka Ribarske ulice utvrđena je Prostornim planom uređenja Općine 

Baška (UPU-1 Baška) koji je donesen u postupku u kojem nije bilo prigovora na planiranu 

prometnicu, niti je Općina Baška kasnije u tom smislu zaprimila prigovore. Još u prethodnim 

proračunima predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije, a vlasnici postojećih kuća 

će temeljem potpisanih sporazuma darovati Općini dijelove svojeg zemljišta potrebnog za 

izgradnju.  

• Vijećnica Nina Velnić je predložila da Općina Baška otvori Facebook  stranicu, te tim putem dijeli 

svoje obavijesti, natječaje i druge informacije. Smatra da će na taj način informacije doći do 

mnogo većeg broja ljudi od postojećeg obavještavanja putem službenih web stranica Općine.   

• Vijećnica Nina Velnić je nadalje prenijela zahvalu Dr. Snježane Grgurić za sredstva koja je 

Općina Baška odobrila za radove rekonstrukcije u zgradi ambulante u Baški.   

• Predsjednica vijeća najavila je 6. tematsku sjednicu Općinskog vijeća za 16. siječnja 2018. 

godine, na kojoj će se raspraviti Studija upravljanja Velom plažom.  Zamolila je vijećnike da se 

pripreme i da prouče Studiju, koja je objavljena na web stranicama Općine Baška.  
 

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

21:30 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/

