
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/18-01/2 

URBROJ: 2142-03-01/1-18-1 

Baška,  5. veljače 2018. godine 

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE BAŠKA  -  S V I M A 
       

PREDMET: Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška 
 

Temeljem članka 34. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 

137/15, 123/17), te članka 20. u svezi sa člankom 68. stavak 2. i 3. Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Općine Baška (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17) po 

hitnom postupku SAZIVAM 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BAŠKA, koja će se 

održati 8. veljače 2018. godine (četvrtak), s početkom u 15:00 sati, u vijećnici u Baški, Palada 88 

(II. kat). 
 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

D N E V N I   R E D 
 

1. Izmjene i dopune Statuta Općine Baška - prijedlog, 

2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška - prijedlog, 

3. Izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška - prijedlog, 

4. Razno.           

          Predsjednica: 

      

         Tanja Grlj, v.r. 

PRIVITAK:  
  

• ad. 3.  
 

NAPOMENA: 

Sjednica se saziva po hitnom postupku radi usklađenja Statuta Općine Baška i Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Baška sa Zakonom o izmjenama  dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17) - rok za usklađenje do 11. veljače 2018. 

godine; prijedlog odluka ad. 1. i 2. izradit će Odbor za statutarno-pravna pitanja na sjednici 7. veljače 

2018. godine, te će se isti dostaviti naknadno, na sjednici Općinskog vijeća.  
 

DOSTAVITI: 
 

• članovima Općinskog vijeća, 

• Općinskom načelniku - ovdje, 

• zamjenici Općinskog načelnika - ovdje, 

• predsjednicima vijeća mjesnih odbora, 

• pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela - ovdje, 

• voditelju Ureda načelnika - ovdje, 

• voditeljici Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo - ovdje, 

• Radio O.K., 

• „NOVI LIST“ dopisništvo Krk (g. Mladen Trinajstić), 

• Radio Rijeka, 

• web stranica - www.baska.hr, 

• oglasna ploča - ovdje, 

• pismohrana - ovdje. 

 

 

http://www.baska.hr/


 

 

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Baška 

8. veljače 2018. godine 

 

Ad 3./ 
 

O D L U K A 

o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima  

i nagradama Općine Baška 
 

- P R I J E D L O G - 

 

 

 
Zakonska osnova: Članak 29. Statuta Općine Baška („Službene novine“ 

Primorsko-goranske županije br. 12/13, 31/15, 27/17) 

 

Predlagatelj: Povjerenstvo za  dodjelu javnih priznanja (članak 54. stavak 2. 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška - 

„Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 12/13, 

31/15, 27/17) 
 

Obrazloženje: 
 

Povjerenstvo za  dodjelu javnih priznanja je na 1. sjednici,  održanoj 24. siječnja 2018. godine, 

predložilo izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška („Službene 

novine“ Primorsko-goranske županije br. 13/98, 24/12, 35/14). 

Budući da se javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine 

Baška redovito objavljuje u ožujku, predlaže se donijeti odluku o izmjenama i dopunama na sjednici 

sazvanoj radi usklađenja Statuta Općine Baška i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška sa 

Zakonom o izmjenama  dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 123/17). 
 

 

Prilog: 

• Zapisnik s 1. sjednice Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja od 24. siječnja 2018. godine,  

• prijedlog akta 

• važeći akt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 
 

Klasa: 021-05/18-02/1 

Urbroj: 2142-03-03/2-18-2 

Baška, 24. siječnja 2018. godine 

Z A P I S N I K 

s 1. sjednice Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, održane 24. siječnja 2018. godine, 

s početkom u 17:00 sati, u prostorijama Općine Baška u Baški, Palada 88 
 

Nazočne članice Povjerenstva: Mr.sc. Majda Šale, predsjednica 

Nataša Plišić, članica 

Božana Seršić, članica  

Dana Kružić, članica 

Odsutan:  Hrvoje Dragoslavić, potpredsjednik 

Ostali nazočni: Darko Krpan, voditelj Ureda Općinskog načelnika  

  

Sjednicu je otvorila predsjednica Povjerenstva Majda Šale, koja je pozdravila nazočne i utvrdila da je na sjednici 

nazočna većina članova Odbora, te da su time ispunjeni uvjeti za rad Povjerenstva određeni Poslovnikom. Nakon 

utvrđenja kvoruma, predsjednica je pozvala članice da istaknu svoje prijedloge za izmjenom ili dopunom 

dnevnog reda, te je nakon usmenog izjašnjavanja o predloženom dnevnom redu Povjerenstvo jednoglasno 

prihvatilo sljedeći 

D N E V N I   R E D 
 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška; 

2. Razno.      

 

Ad. 1. 
 

Predsjednica Povjerenstva uvodno je izvijestila da je i u prethodnom sazivu Općinskog vijeća predsjedavala 

istim Povjerenstvom, koje je u svom radu uočilo da su neke odredbe Odluke o javnim priznanjima i nagradama 

Općine Baška nedorečene ili nejasne, osobito glede kriterija za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja 

i nagrada. Povjerenstvo je tada zaključilo da će predložiti izmjene i dopune Odluke, ali do kraja mandata se nije 

stiglo pripremiti prijedlog. Uz poziv za sjednicu, članovima Povjerenstva dostavljen je važeći tekst Odluke i 

poziv za dostavu prijedloga za izmjene i/ili dopune Odluke, te do termina sjednice nije zaprimljen niti jedan 

prijedlog. Temeljem  iskustva iz rada prethodnog saziva Povjerenstva, predsjednica Povjerenstva je pripremila 

prijedlog izmjena i dopuna Odluke, kojeg je u pisanom obliku uručila članicama Povjerenstva. 

U raspravi koja je uslijedila sudjelovale su sve nazočne članice Povjerenstva, te je prihvaćen prijedlog 

predsjednice Odbora. 
Nakon rasprave, na prijedlog predsjednice, Povjerenstvo jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

Općinskom vijeću predlaže se donošenje sljedećih izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima i nagradama 

Općine Baška („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 13/98, 24/12, 35/14): 
 

1. U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„ Općinsko vijeće Općine Baška može pojedinu osobu koja se istakla naročitim zaslugama za napredak i 

promicanje ugleda Općine Baška proglasiti počasnim građaninom.“ 
 

2. Članak 5. mijenja se i glasi: 

„ Godišnja nagrada Općine Baška se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama  za iznimna dostignuća i 

doprinos od posebnog značaja u domeni gospodarstva (turizam i ugostiteljstvo i dr.), kulture,  sporta, 

obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog rada, zaštite okoliša, društvenog života, te drugih 

javnih djelatnosti. 

U slučaju dodjeljivanja  godišnje nagrade Općine Baška fizičkoj i pravnoj osobi, vrednuju se njezina 

postignuća i doprinos ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. 

Nagrada fizičkoj i pravnoj osobi sastoji se od povelje i prikladnog poklona materijalne vrijednosti u visini 

koju posebnom Odlukom odredi Općinski načelnik. 

Nagrade se u pravilu ne dodjeljuju članovima Općinskog vijeća za trajanja njihovih mandata kao ni 

ustanovama, trgovačkim društvima i drugim oblicima organiziranja kojih je Općina osnivač . 



Godišnje se mogu dodjeliti najviše tri godišnje nagrade Općine Baška fizičkim osobama i tri godišnje 

nagrade Općine Baška pravnim osobama. 

Fizička i pravna osoba kojoj je dodijeljena godišnja nagrada Općine Baška ne može se predložiti za istu 

nagradu sljedeće četiri kalendarske godine.“ 
 

3. Članak 6. mijenja se i glasi: 

„ Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u 

tijeku svog životnog i radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan 

i vrijedan doprinos ugledu i razvoju Općine Baška iz sljedećih područja: kulture, gospodarstva 

(ugostiteljstvo, turizam i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, tehničke kulture, 

sporta, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, promicanja mira i tolerancije i drugih javnih djelatnosti. 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim osobama koje prebivaju na području 

Općine Baška ili su na području Općine Baška provele dio života tijekom kojeg su postigle ostvarenja za 

koje se nagrada dodjeljuje. 

Godišnje se u pravilu dodjeljuje jedna Nagrada za životno djelo u kalendarskoj godini. 

Nagrada Općine Baška za životno djelo dodjeljuje se u vidu povelje i prikladnog poklona u vrijednosti koju 

posebnom Odlukom odredi Općinski načelnik.“ 
 

4. Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi: 

„Članak 9a. 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Baška objavljuje se na 

oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Baška, uz obavijest o javnom pozivu u „Novom Listu“.“ 

 

5. Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi: 

„Članak 10a. 

 „ Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku, a mora sadržavati: 

• ime i prezime, odnosno naziv, te prebivalište odnosno sjedište ovlaštenog predlagatelja; 

• ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe koja se predlaže za nagradu;  

• vrstu nagrade i područje za koje se predlaže; 

• prijedlog teksta pisanog priznanja;  

• životopis predložnika; 

• pisano obrazloženje i opis rada, djelovanja i postignuća radi kojih se predlaže dodjela nagrade.” 

 

Ad. 2. 
 

Budući da pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo daljnjih prijedloga, sjednica je završila u 18:00 sati. 

 

 

Zabilježio:        Predsjednica: 

 

Darko Krpan, v.r.       Mr.sc. Majda Šale, v.r.  

 

 

 

Dostaviti: 

• Članovima Povjerenstva, 

• Članovima Općinskog vijeća, 

• Općinskom načelniku, 

• Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, 

• Odsjek za proračun, financije i računovodstvo - ovdje, 

• pismohrana - ovdje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIJEDLOG 

 

 

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske“ broj 12/13, 31/15, 

27/17), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj ___________ 2018. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška („Službene novine“ Primorsko-goranske 

županije br. 13/98, 24/12, 35/14), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„  Općinsko vijeće Općine Baška može pojedinu osobu koja se istakla naročitim zaslugama za 

napredak i promicanje ugleda Općine Baška proglasiti počasnim građaninom.“ 

 

Članak 2. 

Članak 5. mijenja se i glasi: 

„   Godišnja nagrada Općine Baška se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama  za iznimna dostignuća i 

doprinos od posebnog značaja u domeni gospodarstva (turizam i ugostiteljstvo i dr.), kulture,  

sporta, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog rada, zaštite okoliša, društvenog 

života, te drugih javnih djelatnosti. 

U slučaju dodjeljivanja  godišnje nagrade Općine Baška fizičkoj i pravnoj osobi, vrednuju se 

njezina postignuća i doprinos ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. 

Nagrada fizičkoj i pravnoj osobi sastoji se od povelje i prikladnog poklona materijalne vrijednosti u 

visini koju posebnom Odlukom odredi Općinski načelnik. 

Nagrade se u pravilu ne dodjeljuju članovima Općinskog vijeća za trajanja njihovih mandata kao ni 

ustanovama, trgovačkim društvima i drugim oblicima organiziranja kojih je Općina osnivač . 

Godišnje se mogu dodjeliti najviše tri godišnje nagrade Općine Baška fizičkim osobama i tri 

godišnje nagrade Općine Baška pravnim osobama. 

Fizička i pravna osoba kojoj je dodijeljena godišnja nagrada Općine Baška ne može se predložiti za 

istu nagradu sljedeće četiri kalendarske godine.“ 

 

Članak 3. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

„  Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac 

ostvario u tijeku svog životnog i radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada 

predstavlja izuzetan i vrijedan doprinos ugledu i razvoju Općine Baška iz sljedećih područja: 

kulture, gospodarstva (ugostiteljstvo, turizam i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva, 

socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, promicanja mira 

i tolerancije i drugih javnih djelatnosti. 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim osobama koje prebivaju na 

području Općine Baška ili su na području Općine Baška provele dio života tijekom kojeg su 

postigle ostvarenja za koje se nagrada dodjeljuje. 

Godišnje se u pravilu dodjeljuje jedna Nagrada za životno djelo u kalendarskoj godini. 

Nagrada Općine Baška za životno djelo dodjeljuje se u vidu povelje i prikladnog poklona u 

vrijednosti koju posebnom Odlukom odredi Općinski načelnik.“ 

 

Članak 4. 

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi: 

„Članak 9a. 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Baška 

objavljuje se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Baška, uz obavijest o javnom 

pozivu u „Novom Listu“.“ 

 

Članak 5. 

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi: 

 



„Članak 10a. 

 „ Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku, a mora sadržavati: 

• ime i prezime, odnosno naziv, te prebivalište odnosno sjedište ovlaštenog predlagatelja; 

• ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe koja se predlaže za nagradu;  

• vrstu nagrade i područje za koje se predlaže; 

• prijedlog teksta pisanog priznanja;  

• životopis predložnika; 

• pisano obrazloženje i opis rada, djelovanja i postignuća radi kojih se predlaže dodjela 

nagrade.” 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-

goranske županije. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Baška,               2018. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA 

 

        Predsjednica: 

 

        Tanja Grlj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAŽEĆI AKT 
 
Pročišćeni tekst - „Službene novine“ PGŽ br. 13/98, 24/12 i 35/14 
 

ODLUKA o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška 
 
I. TEMELJNE ODREDBE  

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, kriteriji i postupnost 
njihove dodjele, te tijela koja provode postupak i dodjelu priznanja.  

 
Članak 2. 

Za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Baška dodjeluju se 
javna priznanja:  
— počasni građanin Općine Baška  
— godišnja nagrada Općine Baška  
— nagrada Općine Baška za životno djelo  

 
Članak 3. 

Tijekom jedne kalendarske godine istoj pravnoj i fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno 
priznanje.  
 
II.JAVNA PRIZNANJA  

Članak 4. 
Općinsko vijeće Općine Baška može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim 
građaninom.  
Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske i strani državljanin.  
Počasnom građaninu se dodjeljuje povelja Općine Baška.  
Počast ne daje posebna prava odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani građanin ne 
ponaša dostojnim takve počasti.  
 

Članak 5. 
Godišnja nagrada Općine Baška se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna postignuća i 
doprinos od osobnog značaja za Općinu Baška u jednoj kalendarskoj godini.  
Nagrada fizičkoj osobi se sastoji od povelje i prikladnog poklona materijalne vrijednosti u visini koju 
posebnom Odlukom odredi Općinsko poglavarstvo.  
Nagrada pravnoj osobi sastoji se od povelje o dodjeli nagrade.  
 

Članak 6. 
Nagrada Općine Baška za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama za cjelokupno postignuće u 
određenoj domeni, koja predstavlja osobiti obol za razvitak i ugled Općine Baška.  
Nagrada Općine Baška za životno djelo dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim osobama u vidu 
povelje i prikladnog poklona materijalne vrijednosti u visini koju posebnom Odlukom odredi Općinsko 
poglavarstvo.  
 

Članak 7. 
Dodjela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo međusobno se isključuju u istoj kalendarskoj 
godini.  
 

Članak 8. 
Javna priznanja i nagrade Općine Baška mogu se dodijeliti i posmrtno.  

 
Članak 9. 

Javna priznanja i nagrade Općine Baška dodjeljuju se svake godine na dan Općine Baška.  
Ukoliko nije podnesen prijedlog, nagrada se ne dodjeljuje.  
 
 



 
III.POSTUPAK PREDLAGANJA  

Članak 10. 
Prijedloge za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Baška mogu podnijeti:  
1. 4 vijećnika Općinskog vijeća Općine Baška, 
2. radna tijela Općinskog vijeća Općine Baška, 
3. Općinski načelnik, 
4. mjesni odbori, 
5. Turistička zajednica Općine Baška, 
6. registrirane udruge na području Općine Baška, 
7. registrirane političke stranke na području Općine Baška, 
8. najmanje 8 građana Općine Baška. 
Prijedlozi se, u pisanom obliku, uz obrazloženje, dostavljaju Općinskom vijeću Općine Baška. 
 

Članak 11. 
Općinsko vijeće imenuje Povjerenstvo od pet članova - predsjednika, potpredsjednika i 3 člana, za 
razmatranje prijedloga.  
 

Članak 12. 
Odluku o dodjeli priznanja i nagrada Općine Baška donosi Općinsko vijeće na temelju prijedloga 
Povjerenstva iz članka 11. 
 

Članak 13. 
Javna priznanja i nagrade Općine Baška dodjeljuje predsjednik Općinskog vijeća Općine Baška na 
svečanoj sjednici Općinskog vijeća. 
 

Članak 14. 
Evidencije o dodjeli priznanja i nagrada Općine Baška vode se u Upravnom odjelu Općine Baška. 
Imena počasnih građana i dobitnika nagrada objavljuju se u »Službenim novinama« Županije 
primorsko-goranske.  
 

Članak 15. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-
goranske županije.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


