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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/18-01/3 

URBROJ: 2142-03-01/1-18-4 

Baška, 27. ožujka 2018. godine 

Z A P I S N I K 

s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška 

održane 27. ožujka 2018. godine, u 18:00 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 

 Emil Polonijo, član 

 Bruno Seršić, član 

 Mr.sc. Majda Šale, članica 

 Nina Velnić, članica   
 

Odsutna članica:           Nataša Plišić  
 

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 

 Ana Seršić, članica Vijeća Mjesnog odbora Baška 

 Tanja Ostrogović, članica Vijeća Mjesnog odbora Jurandvor (osim 11. točke 

dnevnog reda) 

 Dario Jemrić, direktor TD Baška d.o.o. 

 Ivana Kovačić, direktorica Turističke zajednice Općine Baška (samo 11. 

točka dnevnog reda) 

 Boris Lešić, direktor STUDIO CONEX d.o.o. (samo 11. točka dnevnog 

reda)    
 

Aktualni sat:  
 

• Vijećnik Roni Fantov postavio je pitanje u svezi “kuće Palić”, za koju je upitno da li su prilikom 

reknstrukcije poštivani uvjeti konzervatora. Općinski načelnik je izvijestio da su konzervatori 

odobrili radove, da je izvršio provjeru kod konzervatora i da su svi dokumenti bili uredni. Općina 

nije dodatno ispitivala da li su u naravi u cijelosti poštivani uvjeti konzervatora. U diskusiji koja je 

uslijedila sudjelovali su vijećnici Miroslav Hrgovčić, Boris Barbalić, Emil Polonijo i Majda Šale, te 

je u bitnome istaknuto da je upitan način na koji je investitor dobio odobrenje konzervatora, te je u 

najmanju ruku začuđujuće da su konzervatori mogli odobriti izgled kuće kakav je u naravi. Zato je 

zaključeno da Općina izvrši provjeru da li su radovi izvedeni u skladu s prostorno-planskom 

dokumentacijom i uvjetima konzervatora, te da se po potrebi za to angažira stručnu osobu. Ovisno o 

rezultatima provjere, treba razmotriti i objavu slučaja u medijima. 

• Vijećnika Ronija Fantova nadalje zanima u kojoj je fazi izgradnja trgovačkog centra. Općinski 

načelnik je izvijestio da je investitor centra TOMMY pred dobivanjem lokacijske dozvole te ima 

namjeru otvoriti objekt do 1. srpnja 2018. godine. U tijeku je razmatranje prometnog rješenja za 

prilaz objektu, po kojem pitanju se načelnik sastao s projektantom. Na pitanje vijećnice Majde Šale, 
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Općinski načelnik je istaknuo da će ako to bude potrebno za dovršenje radova, Općina odobriti 

radove nakon početka zabrane izvođenja radova. Općinski načelnik je nadalje napomenuo da drugi 

investitor PLODINE kasni u aktivnostima, te se ne očekuje početak radova u ovoj godini. 

• Vijećnica Majda Šale pita koje aktivnosti Općina Baška poduzima u pripremi turističke sezone, 

osobito na Veloj plaži. Općinski načelnik je izvijestio da su prihvaćene ponude za obnovu 

horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, te je zatražena izrada prometnih rješenja za 

postavljanje nove opreme. Dio kamenih ploča u Zvonimirovoj ulici će se strojno “poštokovati” kao 

ne bi bilo prijetnji klizanja. Na Velu plažu je stigao prvi od planirana 4 WC-a, ostala 3 se neće stići 

postaviti prije početka leta. Postavljeni su tuševi i kamene klupe, a radovi u Ulici Emila Geistlicha 

će biti dovršeni do Uskrsa. Majda Šale je istaknula da ove godine po prvi put u Baški za Uskrs neće 

biti otvoreni hoteli, što smatra neprihvatljivim i predlaže da Općina Baška utječe na VALAMAR da 

hotele otvori ranije.  

• Vijećnca Majda Šale nadalje ističe da je uočila da se u Ulici Popa Petra Dorčića ispred više zgrada 

postavljaju nove terase, te da se neke terase zatvaraju i balkoni pretvaraju u loggie, što bi trebalo 

provjeriti da li je dozvoljeno. Općinski načelnik je istaknuo da je to dozvoljeno ako se radi o 

postavljanju mobilnih konstrukcija, ali će se provjeriti na terenu. 

• Vijećnik Vedran Barbalić uočio je radove koji se izvode u Frankopanskoj ulici nakon skretanja kod 

DVD-a, a misli da je zemljište na kojem se radi bilo općinsko jer ga je ranije čistilo TD Baška d.o.o. 

Zanima ga da li je zemljište prodano i kakvi se radovi izvode. Općinski načenik je izvijestio da u toj 

ulici Općina nije ništa prodavala, postojao je upit ali je prethodno potrebno izdvojiti dio za 

proširenje Frankopanske i Ulice Skopalj, nakon čega će biti moguće razmotriti eventualnu prodaju. 

U međuvremenu će se provjeriti kakvi se radovi tamo izvode. 

• Vijećnik Vedran Barbalić nadalje ističe da je na bivšem trajektnom parkiralištu još prošle godine 

izrezana ograda, te je iza nje nasipan otpadni materijal. Zanima ga da li će to prije početka sezone 

biti sanirano, te je Općinski načelnik odgovorio da će ograda biti zatvorena. 

• Vijećnik Emil Polonijo nadovezao se na pitanje vijećnice Majde Šale, te istaknuo da je ugostiteljski 

objekt VIENNA zatvorio oko 200 m2 terase u plastiku, te osim što smatra da je to ružno, ne 

prihvaća da za tako nešto ne treba dozvola, neovisno da li se radi o mobilnoj kostrukciji.  

• Vijećnik Emil Polonijo nadalje pita da li je TD Baška d.o.o. započelo s pripremama za kandidiranje 

za dobijanje koncesije na Velu plažu, te da li se radi projekt i u kojoj je fazi. Direktor TD Baška 

d.o.o. Dario Jemrić je odgovorio da, nakon što je imenovan, po tom pitanju nije ništa rađeno.    

Vijećnik Polonijo je podsjetio da je u tom smislu vijeće zadužilo komunalno društvo koje je 

započelo suradnju s profesorom Cerovićem s Pomorskog fakulteta, koji je predložio da se sačeka 

usvajanje Studije upravljanja Velom plažom. Budući da je Studiju vijeće usvojilo, vijećnik Polonijo 

smatra da su sazreli uvjeti za nastavak projekta. 

• Vijećnica Nina Velnić pita da li se nešto namjerava poduzeti u svezi s ilegalnim parkiralištima. 

Općinski načelnik je istaknuo da, iako u špici sezone takva parkirališta pomažu u rješavanju 

problema parkiranja u Baški, takva djelatnost nije prihvatljiva i Općina takve slučajeve redovito 

prijavljuje nadležnim službama. Međutim, ne zna da su one zatvorile bilo koje takvo parkiralište. Na 

prijedlog vijećnice Nine Velnić da na takvim površinama Općina organizira naplatu parkiranja, 

Općinski načelnik je izvijestio da to nije moguće na površinama koje nisu predviđene prostorno-

planskom dokumentacijom ili nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Vijećnik Emil Polnijo je 

predložio da se za parkiranje privremeno prenamijeni zemljište predviđeno za izgradnju doma za 

starije osobe, te da se privatna livada kod “Suhe marine” iskoristi za parkiralište, a s vlasnicima se 

podijeli dobit. Na posebno pitanje vijećnice Nine Velnić, Općinski načelnik je istaknuo da se 

intenzivno radi na rješenju imovinsko-pravnih odnosa za parkiralište Gruh.    

•  Vijećnik Andrej Valčić postavlja pitanje u svezi s pješačkim prijelazima u Dragi Bašćanskoj i 

Jurandvoru. Općinski načelnik je izvijestio da su izrađeni projekti, te vjeruje da će do početka 

sezone biti realizirana barem dva prijelaza. Međutim, realizacija ovisi o suglasnostima vlasnika 

zemljišta, koja je potrebna da bi Hrvatske ceste d.o.o. izdale suglasnost. 

• Vijećnik Andrej Valčić nadalje pita da li je nešto poduzeto po zamolbi vlasnice Ljekarne u Baški, 

koja moli pomoć u izgradnji prilaza za invalide i u rješenju problema zadržavanja vode, odnosno 

stvaranja lokvi na vrhu stepenica ispred Ljekarne. Općinski načelnik je izvijestio da je načelno 

dogovorena izgradnja prilaza za invalide iza zgrade Turističke zajednice, te će se naručiti projekt.     

Problem zadržavanja vode se pokušavao riješiti ali je zapelo jer se ne radi o javnoj površini nego o 

okućnici zgrade koja uz Općinu Baška ima više suvlasnika. Razmotrit će se ponovo mogućnost 

rješenja u dogovoru sa suvlasnicima.  

• Vijećnika Borisa Barbalića zanima stanje radova na uređenju dječjeg igrališta na Gruhu, jer smatra 

da se izvode presporo Također je istaknuo primjedbu na izgradnju zidova zbog aspekta sigurnosti, 

te na odabir materijala za zidove, jer smatra da je kamena bunja preskupa. Općinski načelnik je 
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istaknuo da je kamen odabran kao prepoznatljiv materijal, a posebno se vodilo računa o sigurnosti u 

čemu su svi zahtjevi zadovoljeni.  Direktor TD Baška d.o.o. Dario Jemrić je napomenuo da se ne 

radi samo o igralištu nego i o parku, o čemu se vodilo računa u izradi projekta. Betonski zid je 

doista jeftiniji, ali estetski najružniji i nije primjeren lokaciji. Nastojalo se postaviti što više sprava, 

ali su sigurnosne zone poštivane. Javna rasvjeta nije dovoljna, te će se postaviti dva dodatna 

kandelabera kako bi se površina mogla koristiti i navečer.      

• Vijećnik Boris Barbalić nadalje pita da li će se graditi kanalizacija na predjelu Pod Mire, nakon 

izlaska sa Zaobilaznice. Općinski načelnik je istaknuo da cesta koja postoji u naravi kao prilaz 

kućama prelazi preko privatnih arcela, te je planirana s druge strane potoka. Ne zna gdje je 

planirana kanalizacija, ali je na tom predjelu bilo problema s rješavanjem imovinsko-pravnih 

odnosa.    
 

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

nazočne, te izvijestila da je članica vijeća Nataša Plišić opravdala izostanak zbog bolesti. Budući da su 

nazočni svi ostali članovi vijeća, ispunjeni su uvjeti za rad vijeća određeni Poslovnikom. Nakon 

utvrđenja kvoruma, temeljem članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška, predložila 

je dopunu dnevnog reda novom točkom 10. „Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Baška - prijedlog“. 
 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se dopuna dnevnog reda za 8. sjednicu Općinskog vijeća novom točkom 10. „ Odluka o 

donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Baška - prijedlog“. 

Nakon toga utvrđuje se sljedeći  

D N E V N I   R E D 

 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 16. 

siječnja 2018. godine, 

2. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 8. 

veljače 2018. godine, 

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

4. Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška - 

prijedlog, 

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška - prijedlog, 

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Baška za 2017. godinu - prijedlog, 

7. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Baška za razdoblje od 

2017. do 2022. godine - prijedlog, 

8. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2017. godini - prijedlog, 

9. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Baška u 2017. godini - prijedlog, 

10. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Baška - prijedlog,  

11. Izvješće o pripremi turističke sezone 2018. godine, 

12. Razno.           

 

Ad 1./  
 

Vijećnik Roni Fantov nije imao primjedbu na sam prijedlog zapisnika, ali je istaknuo da je postavljen 

niz pitanja predstavnicima komunalnog društva PONIKVE na koje su njegovi predstavnici obećali 

odgovore, ali ih nisu dostavili.   

Vijećnica Nina Velnić istaknula je primjedbu na prijedlog Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća, u 

dijelu gdje je izostavljeno da je predstavnike komunalnog društva PONIKVE pitala da li će zbrinuti 

ilegalna odlagališta otpada uz cestu, na što su oni odgovorili da hoće.    

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

Z a k l j u č a k 
 

1. U Zapisniku sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 16. siječnja 2018. 

godine, pod 4. točkom dnevnog reda iza teksta “U raspravi koja je uslijedila predstavnici 
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PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. dali su dodatna pojašnjenja i odgovorili na pitanja 

vijećnika.” dodaje se tekst: 

 „ Na posebno pitanje vijećnice Nine Velnić da li će zbrinuti ilegalna odlagališta otpada uz 

cestu, predstavnici PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. odgovorili su potvrdno.” 

2. S izmjenom iz stavka 1. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik sa 6. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Baška, održane 16. siječnja 2018. godine. 

 

Ad 2./  
 

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

Z a k l j u č a k 
 

Usvaja se i potvrđuje Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 8. veljače 

2018. godine. 
 

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:  

• Prije sjednice vijeća, jutros je u Zagrebu održan sastanak čelnika jedinica lokalne samouprave 

otoka Krka na temu radova koji se financiraju iz Europskih fondova. Projekti se i dalje ostvaruju 

usporenom dinamikom u odnosu na prvotno planiranu, ali su posljednji angažirani podizvođači 

brži od prethodnih. Dionica u Batomlju će se međutim najvjerojatnije morati zatrpati zbog 

bujičnih vodotokova, te će se nastaviti s radovima ujesen. Otvorit će se nove dionice, a sutra će se 

u Baški održati sastanak predstavnika Općine s izvođačima i podizvođačima, te predstavnicima 

komunalnog društva PONIKVE kao nositelja projekta.  

• Jučer se u Zagrebu Općinski načelnik sastao s projektantom spoja trgovačkog centra sa 

Zaobilaznicom, te se otvorila i tema spoja Ulice Pešćivica na Zaobilaznicu koji je nasuprot ulaza 

u trgovački centar. Lokacijska dozvola se očekuje do početka lipnja 2018. godine. 

• U izradi je i dokumentacija za Put Zablaća do Celjskog odmarališta, te Ulicu Skopalj s odvojkom 

prema Užariji. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa će otežati realizaciju, te povećati troškove. 

Kako će najveću korist imati VALAMAR čijim objektima se prilazi Putem Zablaća, s njegovim 

predstavnicima se već razgovaralo i očekuje se njihova pomoć u financiranju.     

• U Općini su obavljeni razgovori s predstavnicima zainteresiranih tvrtki za izgradnju benzinske 

postaje, odnosno s vlasnicima zemljišta u poslovnoj zoni na kojem je prostorno-planskom 

dokumentacijom previđena izgradnja benzinske postaje. U Općini je također zaprimljen i 

prijedog za izmjenu prostornog plana uvrštenjem lokacije benzinske postaje uz parkiralište Gruh 

pored tzv. Mrtvačkog mosta. 

• Sukladno obavljenim razgovorima u Ministarsvtvu mora, prometa i infrastrukture, kreće se u 

projektiranje zaobilaznice Drage Bašćanske i Jurandvora, dužine oko 4,5 km. Trasa zaobilaznice 

planirana je u Prostornom planu uređenja Općine Baška, a od postojeće  državne ceste D 102 

odvaja se kod mlina u Dragi Bašćanskoj, te desnom stranom Vele Rike prolazi kroz polje prema 

raskrsnici zaobilaznice i Ulice Kralja Zvonimira gdje se ponovo spaja na postojeću cestu. 

• Pregovara se s vlasnicima zemljišta na kojem je predviđena izgradnja spoja Zagrebačke ulice na 

potezu iza dječjeg vrtića. Trasa prolazi dijelom parcela, ali se vlasnicima nudi otkup čitavih 

parcela, jer je na njihovom ostatku predviđena  izgradnja doma za starije osobe. 

• Objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz programa poticane 

stanogradnje na području Općine Baška. Javni poziv otvoren je do 4. svibnja 2018. godine. 

• S obzirom na problematiku lučkog područja u Baški, osobito propadanja obale na Paladi, te slabu 

reakciju Županijske lučke uprave Krk na dopise Općine Baška, Općinski načelnik je o tome 

izvijestio novog predsjednika Upravnog vijeća ŽLU Krk Ljudevita Krpana, na koordinaciji 

čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Krka koja je održana u Dobrinju. Općinski načelnik je 

tražio da bude nazočan na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća ŽLU Krk, s obzirom na 

nerješavanje problematike. Slijedom navedenog je određeno da će se sjednica održati u petak, 30. 

ožujka 2018. godine u 10:00 sati u Općini Baška. Tema sastanka vezane su uz problematiku 

lučkog područja i buduće projekte u Baški. Općinski načelnik predlaže da uz njega na sjednici 

budu nazočni predsjednica Općinskog vijeća i netko od vijećnika, te je vijećnik Emil Polonijo 

izrazio želju da dođe na sjednicu. 



5 

 

• Održana je sjednica Vijeća Mjesnog odbora Batomalj, na kojoj je bio nazočan Općinski načelnik 

slijedom poziva Vijeća Mjesnog odbora. 
 

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

Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća. 
 

Ad 4./ 
 

Uvodno obrazloženje iznio je Nikola Nobilo, viši stručni suradnik u Odsjeku za komunalni sustav, 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koji je u bitnome istaknuo da je provedena propisana 

procedura, te da se radi o ciljanim izmjenama Prostornog plana uređenja Općine Baška kojima se 

omogućava izgradnja sportske dvorane na Zablaću neposrednom primjenom plana.  

Uslijedila je rasprava u kojoj je vijećnik Roni Fantov istaknuo primjedbu da se izmjenama, uz izgradnju 

dvorane omogućuje i izgradnja novih građevina pored dvorane. Smatra da se time otvara nova 

građevinska zona jer je formulacija široka te omogućuje i izgradnju novih ugostiteljskih objekata. 

Općinski načelnik je istaknuo da je cilj izmjena uz izgradnju dvorane bila legalizacija postojećih 

objekata i tribina, te napomenuo da namjeravano financiranje izgradnje dvorane europskim sredstvima 

ne uključuje ugostiteljske sadržaje unutar dvorane. Međutim, da bi dvorana bila isplativija, normalno je 

da uz dvoranu ide nekakav manji ugostiteljski objekt, a Općina kao jedini vlasnik zemljišta ima potpunu 

kontrolu nad izgradnjom. U svakom slučaju, prijedlog izmjena u ovoj fazi Općinski načelnik nije 

dovoljno stručan obrazlagati, te je primjedbe trebalo istaknuti u provedenoj javnoj raspravi u kojoj bi 

stručne osobe mogle dati odgovore i objašnjenja. 

Klub vijećnika PGS-a i SDP-a i nezavisna Vijećnica Majda Šale istaknuli su da se u ciljane izmjene i 

dopune krenulo s obrazloženjem da se odnose samo na dvoranu, te su ustrajali su na primjedbama na 

preširoku formulaciju koja omogućuje novu izgradnju. Ako projekt izgradnje dvorane ne uspije na 

natječaju za financiranje europskim sredstvima, izmjene omogućuju zloupotrebu, te su podsjetili na 

slučaj pekare zbog kojeg su oprezni. Istaknuli su da će podržati prijedlog izmjena i dopuna pod uvjetom 

da se donese dodatni zaključak kojim bi se to onemogućilo.  
 

Nakon rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

ODLUKU  

o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška 
 

Slijedom rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

U slučaju da do kraja mandata sadašnjeg saziva Općinskog vijeća projekt izgradnje sportske 

dvorane ne uspije na natječaju za sufinanciranje europskim sredstvima, pristupit će se postupku 

izmjena i dopuna spornih odredbi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Baška, na koje su upozorili Klub vijećnika PGS-a i SDP-a i nezavisna Vijećnica Majda Šale.   

 
Ad 5./ 
 

Nakon uvodnog obrazloženja Mladena Hera, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, te objašnjenja 

na pitanja vijećnika Borsa Barbalića, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno 

donosi 
 

ODLUKU  

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška 

 

Ad 6./ 
 

Nakon uvodnog obrazloženja Mladena Hera, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv 

predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Baška za 2017. godinu. 
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Ad 7./ 
 

Uvodno obrazloženje iznio je Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, koji je istaknuo 

da je prijedlog prošao javnu raspravu u kojoj nije bilo primjedbi, te je na prijedlog izdana suglasnost 

nadležnog županijskog tijela. 

Uslijedila je rasprava u kojoj je vijećnica Nina Velnić istaknula primjedbe na određene nejasnoće, te je 

Općinski načelnik dodatno obrazložio prijedlog i odgovorio na pitanja. 

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

Tanja Grlj, Andrej Valčić, Miroslav Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a 

“SUZDRŽANI” su bili vijećnici Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Roni Fantov i Nina Velnić) donosi 
 

ODLUKU  

o donošenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Baška  

za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

 

Ad 8./ 
 

Nakon uvodnog obrazloženja Mladena Hera, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv 

predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Baška o izvršenju Godišnjeg programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini. 

 

Ad 9./ 
 

Nakon uvodnog obrazloženja Mladena Hera, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, uslijedila je 

kraća rasprava u kojoj je vijećnik Boris Barbalić istaknuo da bi izvješće trebalo biti opširnije i 

transparentnije u smislu prikaza utroška sredstava. Općinski načelnik prihvatio je prijedlog da se za 

sljedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremi izvješće s analitičkim prikazom  utroška sredstava. 
 

Nakon rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Baška o izvršenju Godišnjeg programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. 

 

Ad 10./ 
 

Nakon uvodnog obrazloženja Mladena Hera, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, nakon kraće 

rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

ODLUKU  

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Baška 

 

Ad 11./ 
 

Direktorica Turističke zajednice Općine Baška Ivana Kovačić izvijestila je o aktivnostima na pripremi 

turističke sezone 2018. godine koje se provode u skladu s programom rada kojeg je Skupština 

Turističke zajednice usvojila 5. prosinca 2017. godine.  

Dio programa je već odrađen, uključujući edukaciju za turističke djelatnike s područja Kvarnera i Istre 

s edukacijom na temu kulturne baštine. Od 30. ožujka u suradnji s ugostiteljima organizira se “Krk food 

fest”, te će tijekom travnja i svibnja biti ponuđeni tematski meniji. Tradicionalna proslava Uskrsa 

obilježit će se 1. travnja prigodnim koncertom Zagrebačkog kvarteta u crkvi Sv. Trojice. Obilježavanje 

20. godišnjice djelovanja KD “Šoto” bit će 8. travnja uz promociju knjige i CD-a. Outdoor ponuda 

zastupljena je već četvrtom biciklističkom utrkom “4 otoka”, koja je ove godine uvrštena u 

međunarodni sustav bodovanja, a očekuje se oko 600 učesnika iz cijelog svijeta. Od 13. do 15. travnja 

po prvi put se organizira se “BTB Race” na kojoj će sudjelovati 200-300 učesnika, mahom poslovnih 

ljudi. U travnju se održava i tradicionalni sajam cvijeća “Baška rožica” s nizom pratećih kulturnih 

programa. U sklopu projekta Rijeka EPK 2020 - pravac Lungomare, održat će se književno veče 27. 

travnja, a koncert Ivane Kindl “Hello spring” održat će se 28. Travnja. Prezentacija novog vodiča 
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“Bašćanska škola glagoljice” bit će 10. svibnja, a od 18. do 20. svibnja održava se manifestacija “Crna 

ovca”, o kojoj će posebno izvijestiti nazočni direktor organizatora Studio Conex d.o.o. Boris Lešić. 

Program u lipnju počinje izložbom na otvorenom “Prijatelji mora”, a u suradnji s hotelijerima 

organizira se “Local food summer evening”, uz glazbene nastupe klapa. Povodom svjetskog 

nogometnog prvenstva organizirat će se prigodni event na rivi, a u kampu Zablaće održat će se 

predstava na temu nogometa. U lipnju se obilježava i Dan Općine Baška s učešćem programa udruga 

koje je Turističko vijeće uvrstilo u program temeljem objavljenog javnog poziva u jesen 2017. godine. 

Aktivnosti udruga uključene su i u program Ribarskog dana od 3. do 5. kolovoza, a uz više događanja i 

nastupa ističe se nastup Harija Rončevića. Od 17. do 20. kolovoza održava se tradicionalni “Baška 

International Guitar Fest”. Krajem kolovoza održat će se još jedna predstava u kampu Zablaće. Uz 

aktivnosti u rujnu, u posezoni se posebno ističe manifestacija “Baška Outdoor Festival” s nizom 

programa u listopadu. 

U diskusiji koja je uslijedila je vijećnica Nina Velnić istaknula da program TZO Baška ionako nije u 

funkciji privlačenja stalnih gostiju, te bi adekvatnijim programom trebalo privući u Bašku veći broj 

mladih ljudi željnih zabave koji su dobri potrošači. Direktorica TZO Baška je objasnila hodogram 

kojim se usvaja program, te istaknula da su svaki prijedlog i sugestija dobrodošli u redovitoj proceduri. 

Programi se planiraju u okviru raspoloživih sredstava koja su ograničena, te nema sredstava za 

angažiranje zvučnijih imena. Direktorica TZO Baška je izvijestila i o održanoj redovitoj izbornoj 

skupštini zajednice, te istaknula da program donosi Vijeće TZO Baška, a naglasak je stavljen na pred i 

posezonu, s ciljem obogaćivanja ponude izvan glavne sezone. 

Vijećnik Boris Barbalić pohvalio je bogati kulturni program, ali smatra da zabavni dio treba bolje 

razraditi. Nadalje ga zanima da li je poznato koliku dobit imaju iznajmljivači i ugostitelji od outdoor 

manifestacija, čijim učesnicima treba ponuditi i zabavne sadržaje. Direktorica TZO Baška je 

napomenula da manifestacije imaju strogi program i složeni su organizacijski, te nije naglasak na 

zabavnom dijelu. Osim toga, TZO putem utrke ne puni smještaj, nego radi izuzetnu promociju za 

Bašku. Rezultati te promocije se mjere na duže staze, a cilj je da se sudionici vrate kao gosti. 

Vijećnik Miroslav Hrgovčić je kao iznajmljivač istaknuo da ranije nikada nije imao popunjene 

kapacitete u travnju, a od kada se organiziraju outdoor manifestacije situacija je drugačija. Vijećnik 

Emil Polonijo je potvrdio da sudionici dolaze na pripreme i izvan termina utrke kada koriste privatni 

smještaj.   

Boris Lešić, direktor Studio Conex d.o.o. kao organizatora, izvijestio je o pripremama za manifestaciju 

“Crna ovca”, koja će se održati od 18. do 20. travnja. Program je zamišljen kao brendiranje Baške kao 

destinacije uz isticanje gastronomskih i kulturnih vrijednosti na malo drugačiji način. Koncept je jednak 

kao do sada, oko izvođača će uvijek biti komentara ali nikada nećemo pomiriti sve ukuse. Sva sredstva 

prikupljena od sponzora se ulažu u program koji počinje outdoor ponudom na ležerniji način. Izvođači 

su poznati ali na društvenim mrežama je velik broj pratitelja potvrdio dolazak a da nitko ne pita tko su 

izvođači, tako da nije sve ni u izvođačima. Na ponovljenu primjedbu vijećnice Nine Velnić na odabir 

izvođača, g. Lešić je istaknuo da uloga Turističke zajednice nije organizacija fešti i zabava lokalnog 

stanovništva, nego profiliranje publike.  

Program “Crne ovce” počinje u petak 18. svibnja nastupom Zametskih zvončara, a navečer slijede 

koncerti grupa “Detour” i “Psihomodo pop”, koje su jako popularne, sa ciljem dovođenja što više 

gostiju već prvog dana, kako bi se povećao broj noćenja. Subota je tradicionalno najjači dan 

manifestacije, program počinje pješačkom turom i nogometnim turnirom morčića uz ugostiteljsku 

ponudu, a iz Krka s velikog skupa dolaze bikeri. Udruga “Sinjali” priprema prezentaciju kulturne 

baštine, a u posjet dolaze i krčki knezovi Frankopani. Organizira se kuharski višeboj i predavanje 

Korada Korlevića na pozornici u mrgaru na Paladi, gdje će biti cjelodnevna događanja. Organizira se 

noćna biciklistička vožnja, a u okviru Street art-a organizira se izrada grafita na temu crne ovce i izrada 

skulptura od slame. Razmatra se mogućnost da se velika slamnata ovca na kraju programa spali. U 

hotelu “Corinthia” će se održati predstava, a navečer u glazbenom programu na maloj pozornici nastupa 

lokalna grupa iz Krka “Grape Wine Babies”, a na velikoj pozornici nastupaju grupa “My Buddy 

Moose” i Damir Urban & 4.  U nedjelju je manji intenzitet događanja, drugi je dan jedriličarske regate i 

ležerni završni program “Crna ovca vježba jogu”.    

U okviru programa manifestacije su nogometni turnir i tradicionalna jedriličarska regata, te kao novost 

državno natjecanje u šišanju ovaca. Također se organizira izložba akademskog grafičara u Galeriji 

“Zvonimir”. Tijekom dana na štandovima će se puštati glazba u odabiru DJ-a Smeđi šećer. 

Program nastoji pomiriti što više interesa, a da ostane u duhu manifestacije. Važna je promocija koja je 

već krenula na društvenim mrežama. Najavni spot je pogledalo 96.000 ljudi, kreću jumbo plakati u 

Rijeci i Zagrebu, te press konferencije i intenzivno oglašavanje. 

Na pitanje vijećnika Borisa Barbalića direktorica TZO Baška je izvijestila o učešću “Crne ovce” u 

planiranim sredstvima Turističke zajednice. Vijećnik Boris Barbalić nadalje pita da li se razmatrala 

mogućnost dislociranja bučnijih dijelova programa izvan Palade gdje žive stariji ljudi kojima buka 
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smeta. Boris Lešić je istaknuo da se o tome razmišljalo, te da ima razloga za i protiv. Međutim, događaj 

stvara ugođaj i atmosferu koja se lakše stvara na atraktivnoj lokaciji na šetnici u centru mjesta. 

Programi su besplatni, ljudi šeću Paladom i uključuju se, a kome smeta buka može se maknuti dalje, 

dok bi stanovnici trebali izdržati ta dva-tri dana za dobrobit cijelog mjesta.  

Vijećnica Majda Šale je predložila da se više pažnje posveti gastronomiji jer je cijela manifestacija 

posvećena janjetini, a prošle godine je bilo primjedbi da je taj dio ponude bio nedovoljan. Boris Lešić 

je potvrdio da je postojao taj problem, ali organizator nema utjecaja na ugostiteljske objekte. On u ime 

organizatora obilazi ugostiteljske objekte i nastoji ih animirati da se bolje pripreme za očekivani još 

veći broj posjetitelja. Organizator želi maksimalo unaprijediti organizaciju, te su svaki prijedlog i ideja 

dobrodošli i razmotrit će se u interesu “Crne ovce” i Baške. 

 

Ad 12./ 
 

• Vijećnica Nina Velnić ponovila je svoj prijedlog s ranijih sjednica Općinskog vijeća da se pozivi i 

materijali za sjednice Općinskog vijeća dostavljaju u elektronskom a ne u papirnatom obliku. 

Vijećnicima treba omogućiti preuzimanje materijala, primjerice na Google Disku ili na drugi 

pogodan način. Na poziv predsjednice, jednoglasno je prihvaćen prijedlog vijećnice Nine Velnić 

da se pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća dostavljaju u elektronskom obliku, uz 

mogućnost da se na pisani zahtjev pojedinim vijećnicima vrši dostava pisanih materijala.  

• Vijećnik Emil Polonijo je u cilju rasterećenja Vele plaže predložio da se aktiviraju dislocirane 

odnosno divlje plaže. U tom smislu predlaže da se razmotri izdavanje koncesijskih odobrenja, za 

što je bilo interesa, uz definiranje strogih uvjeta zaštite prirode. Kako bi se zainteresirani mogli 

pripremiti za iduću sezonu, već ove godine bi trebalo donijeti odluku i utvrditi uvjete.  

Općinski načelnik je istaknuo da su po predloženom pitanju raniji sazivi Općinskog vijeća imali 

različite stavove. Takav pokušaj na plaži Vrženica je prije desetak godina propao jer su turisti 

protestirali i tražili da divlje plaže ostanu u nepromijenjenom načinu korištenja. Općina se 

konzultirala sa strukom o mogućnosti izgradnje mulića za pristajanje brodica na takvim plažama, 

ali je to potrebno utvrditi prostorno-planskom dokumentacijom ako se ne radi o montažnima. 

Vjećnik Miroslav Hrgovčić je u svezi s prijedlogom Emila Polonija napomenuo da je i Studija 

upravljanja Velom plažom ukazala na potrebe proširenja kapaciteta kroz dislociranje ponude 

plažnih sadržaja, te podržava prijedlog. Druge sredine se šire, nasipavaju i betoniraju, kao 

naprimjer Punat, što je potvrdio i vijećnik Emil Polonijo. Općinski načelnik je istaknuo da se 

Baška ne može uspoređivati te je napomenuo da je bilo takvih pokušaja u Zaroku, ali su ovdje 

teren i morske struje različiti. 

Uslijedila je rasprava u kojoj je predloženo osnivanje radne grupe koja će predložiti koje 

dislocirane plaže treba uvrstiti u plan gospodarenja pomorskim dobrom u cilju davanja 

koncesijskih odobrenja, te za koje djelatnosti i uz koje uvjete.  

Nakon rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Imenuje se radna grupa u sastavu: Emil Polonijo, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Bruno 

Seršić, Miroslav Hrgovčić, Roni Fantov i Majda Šale. 

2. Radna grupa iz točke 1. će između svojih članova izabrati predsjednika. 

3. Radna grupa se zadužuje za izradu prijedloga dislociranih (divljih) plaža koje treba 

uvrstiti u plan gospodarenja pomorskim dobrom u cilju davanja koncesijskih 

odobrenja, te za izradu prijedloga djelatnosti i uvjeta za njihovo obavljanje. 
 

• Na pitanje vijećnika Emila Polonija kada se može ići u V. izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Baška, Općinski načelnik je izvijestio da je to moguće odmah nakon stupanja na 

snagu IV. izmjena i dopuna.  Vijećnik Emil Polonijo je predložio da se već na sljedećoj sjednici 

općinskog vijeća donese odluka o pristupanju izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Baška. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je napomenuo da takva odluka 

treba imati svoj sadržaj, odnosno utvrditi što je predmet izmjena, tako da je nije moguće 

pripremiti u kratkom roku, s čime se složila i vijećnica Majda Šale. 

• Vijećnik Emil Polonijo nadalje pita što je s Urbanističkim planom uređenja UPU 11, te je 

Općinski načelnik istaknuo da nema formalnih zapreka za njegovu izradu, ali još nisu još treba 

sazati nešto . 

• Članica Vijeća Mjesnog odbora Jurandvor Tanja Ostrogović postavila je pitanje o mogućnosti 

određivanja autobusnog stajališta ispred škole. Općinski načelnik je izvijestio da je uvjet 

prijevoznika označavanje stajališta horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom. U tu 

svrhu je Općina je naručila prometni projekt, te će po njegovoj izradi zatražiti suglasnost MUP-a i 
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izmijeniti i dopuniti Odluku o uređenju prometa. Na posebno pitanje Tanje Ostogović, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela procijenio je da će cijeli postupak trajati najmanje 3-4 mjeseca.  

• Tanja Ostrogović nadalje pita da li j moguće urediti pseću plažu koja je u jako lošem stanju, ljudi 

se žale da se ne može hodati zbog grota i da nije čista. Općinski načelnik je istaknuo da se može 

razmotriti čišćenje i nasipavanje pseće plaže, ali se već utrošilo puno materijala kojeg more na toj 

lokaciji u kratkom roku proguta. Na Zaroku su jaka strujanja mora, te ni školjere koje su 

napravljene nisu mogle zadržati postavljeni materijal. Vijećnik Emil Polonijo predložio je da se 

plaža ne nasipava nego samo očisti od velikog kamenja koje se može odložiti sa strane na hrpu ili 

izdrobiti. Općinski načelnik je napomenuo da za drobljenje kamena treba posebna dozvola, ali će 

se razmotriti njegovo čišćenje odnosno izmještanje.   

 

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

23:45 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, 

• web stranica - www.baska.hr, 

• oglasna ploča - ovdje, 

• pismohrana - ovdje. 

http://www.baska.hr/

