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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/18-01/2 

URBROJ: 2142-03-01/1-18-3 

Baška, 8. veljače 2018. godine 

 

Z A P I S N I K 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška 

održane 8. veljače 2018. godine, u 15:00 sati, u vijećnici u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 

 

Nazočni vijećnici:  Tanja Grlj, predsjednica 

 Andrej Valčić, potpredsjednik 

 Boris Barbalić, član 

 Vedran Barbalić, član 

 Roni Fantov, član 

 Miroslav Hrgovčić, član 

 Nataša Plišić, članica 

 Bruno Seršić, član 

 Mr.sc. Majda Šale, članica 

 Nina Velnić, članica   
 

Odsutni član:            Emil Polonijo 
 

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

 Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

 Darko Krpan, voditelj Ureda Općinskog načelnika 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Tanja Grlj otvorila je sjednicu pozdravivši nazočne, te utvrdila 

postojanje kvoruma. Izvijestila je da je sjednica sazvana 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), 

budući da rok za usklađenje ističe 11. veljače 2018. godine. 

Nakon toga je predložila dnevni red kao u pozivu za sjednicu, te je jednoglasno utvrđen sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška - prijedlog, 

2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška - prijedlog, 

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška - 

prijedlog, 

4. Razno. 

 

Ad 1./  
 

Predsjednica vijeća izvijestila je da je Odbor za statutarno-pravna pitanja, na sjednici održanoj 7. 

veljače 2018. godine, izradio prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Baška, kojima se odredbe 

Statuta usklađuju sa Zakonom o izmjenama  dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17).  
 

Prijedlog izmjena dodatno je obrazložio Darko Krpan, te nakon kraće rasprave, na poziv predsjednice, 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška 
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Ad 2./  
 

Predsjednica vijeća izvijestila je da je Odbor za statutarno-pravna pitanja, na sjednici održanoj 7. 

veljače 2018. godine, izradio prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 

Baška, kojima se odredbe Poslovnika usklađuju sa Zakonom o izmjenama  dopunama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17). 
 

Prijedlog izmjena dodatno je obrazložio Darko Krpan, te nakon kraće rasprave, na poziv predsjednice, 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška 
 

Ad 3./ 
 

Članica vijeća Majda Šale, kao predsjednica Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, izvijestila je da 

je Povjerenstvo na 1. sjednici, održanoj 24. siječnja 2018. godine, Općinskom vijeću predložilo 

donošenje izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška („Službene 

novine“ Primorsko-goranske županije br. 13/98, 24/12, 35/14). Predlažu se izmjene i dopune odredbi 

koje su se u primjeni pokazale nedorečene ili nejasne, osobito glede kriterija za predlaganje kandidata 

za dodjelu javnih priznanja i nagrada.Općinski načelnik suglasio se s prijedlogom, te predložio dopunu 

u dijelu koji uređuje objavu javnog poziva za dostavu prijedloga, te dodjelu javnih priznanja i nagrada.  
 

Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 

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

Ad 4./ 
 

Članica vijeća Majda Šale komentirala je napise u tisku u kojima se izvješćuje o izvanrednoj 

koordinaciji čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Krka, održanoj 6. veljače 2018. godine u 

Omišlju. U izvješćima se navodi da su predstavnička tijela svih lokalnih samouprava na Krku 

jednoglasno glasala protiv projekta plutajućeg LNG terminal u Omišlju, što u odnosu na Općinu Baška 

ne stoji, jer Općinsko vijeće Općine Baška nije donijelo takav zaključak. Mišljenja je međutim da bi 

trebalo podržati ostale jedinice lokalne samouprave otoka Krka u nastojanjima da se spriječi izgradnju 

koja je, na način kako je planirana, štetna za cijeli otok Krk.   
 

Na poziv predsjednice da se izjasni o prijedlogu vijećnice Majde Šale, Općinsko vijeće bez rasprave 

jednoglasno donosi 

Z A K L J U Č A K 
 

Podržavaju se zaključci Koordinacije grada Krka i općina otoka Krka, koja se protivi izgradnji 

plutajućeg LNG terminala u Omišlju.   

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

15:45 sati. 
 

 

Zapisničar:       Predsjednica: 

 

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

 

 


