REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/4
URBROJ: 2142-03-01/1-18-2
Baška, 11. lipnja 2018. godine
ZAPISNIK
s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška
održane 11. lipnja 2018. godine, u 19:00 sati, u vijećnici u zgradi
Općine Baška u Baški, Palada 88
Nazočni vijećnici:










Odsutni vijećnici:

 Nataša Plišić
 Nina Velnić
 Roni Fantov

Ostali nazočni:






Tanja Grlj, predsjednica
Andrej Valčić, potpredsjednik
Boris Barbalić, član
Vedran Barbalić, član
Miroslav Hrgovčić, član
Emil Polonijo, član (osim 2. i 10. točke dnevnog reda)
Bruno Seršić, član
Mr.sc. Majda Šale, članica

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
 Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i
računovodstvo
 Ana Seršić, članica Vijeća Mjesnog odbora Baška
 Dario Jemrić, direktor TD Baška d.o.o.

Aktualni sat:
• Predsjednica vijeća pročitala je pitanje koje je vijećnica Nataša Plišić dostavila u pisanom obliku, a
u kojem ističe primjedbe mještana na najezdu žohara na Paladi i Gruhu. Općinski načelnik izvijestio
je da Općina Baška svake godine pojačava mjere dezinsekcije na Paladi i drugim lokacijama gdje je
učestala pojava većeg broja žohara, te je u tom smislu upravo danas izdan nalog. Nažalost,
nemoguće je u potpunosti se riješiti žohara, ali se poduzimaju mjere za smanjenje njihovog broja.
• Potpredsjednika vijeća Andreja Valčića zanima da li će ove sezone u Baški djelovati sezonski
policajci. Općinski načelnik je izvijestio da su u općinskom proračunu osigurana sredstva za
sufinanciranje smještaja za sezonske policajce u hotelima VALAMARA. Policijska postaja Krk
osigurala je 4 policajca za poručje Općine Baška ali još nije određeno da li će biti smješteni u Baški
ili će dolaziti u redovite ophodnje iz Krka. Općinski načelnik smatra da je bolji psihološki efekt ako
su policajci smješteni u Baški, ali načelnik Policijske postaje Krk procjenjuje da će bolje
kontrolirati njihovo djelovanje ako su pod kontrolom i ako dobijaju naloge iz Krka.
• Vijećnica Majda Šale istaknula je primjedbu na neuređenost vrtića ispred poslovnih prostora
TRGOVINE KRK d.d. koji su zapušteni, iako je Općina upozorila i pozvala vlasnika da uredi
prostore ispred svojih trgovina. U svezi s postavljenim pitanjem, predsjednica vijeća je izvijestila da
je i osobno zvala TRGOVINU KRK d.d. te joj je obećano da će se vrtići urediti. Vijećnica Majda
Šale je predložila da se ispita mogućnost kažnjavanja, jer nije primjereno da se vlasnik oglušuje na
pozive za uređenje površina u samom centru mjesta.
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• Vijećnica Majda Šale nadalje ističe da je primila primjedbe mještana na proširenje ugostiteljskih
terasa na Paladi. Osobno nema ništa protiv odluke načelnika kojom se u sezoni ugostiteljskim
objektima odobrava korištenje javne površine za postavljanje ugostiteljskih terasa, ali je zanima da
li ti objekti udovoljavaju minimalnim tehničkim uvjetima za povećani broj stolova. Općinski
načelnik je izvijestio da je stav dosadašnjeg saziva vijeća bio da se ne odobrava proširivanje terasa
izvan granica vrtića, ta da su novom sazivu odobreni određeni izuzeci. Osobno mu to ne smeta, te
smatra da se to relativno dobro uklopilo u cjelokupni ambijent, a činjenica je da to predstavlja
određeni dodatni prihod Općine. Za površine u području pomorskog dobra Općinski načelnik
donosi plan upravljanja pomorskim doborom, a konačnu odluku donosi Vijeće za davanje
koncesijskih odobrenja. U svezi s minimalnim tehničkim uvjetima smatra da je i za postojeće terase
prije proširenja upitno da li ih svi objekti ispunjavaju, ali to nije u području koje kontrolira Općina.
Vijećnica Majda Šale je predložila da se ubuduće ipak vodi računa o tome, jer ne bi trebalo
dozvoljavati proširenje ugostiteljskih terasa ako je to nauštrb kvalitete, odnosno ako ne zadovoljava
minimalne tehničke uvjete.
• Vijećnika Emila Polonija zanima da li će se krenuti u V. izmjene i dopune Prostornog plana Općine
Baška. Općinski načelnik je izvijestio da se redovito evidentiraju prijedlozi za izmjene i dopune te
Općina zna što treba u njih uvrstiti i nema zapreke da se donese odluka o izradi V. izmjena i
dopuna. Vijećnik Emil Polonijo je predložio da se u tom slučaju čim prije donese odluka, i to već na
sljedećoj sjednici vijeća.
• Vijećnik Emil Polonijo nadalje predlaže da se pristupi izradi idejnog projekta za dom za starije i
nemoćne osobe. Smatra da će njegova izrada trajati dvije do tri godine, te bi bilo dobro do tada
imati spreman projekt za poduzimanje daljnjih aktivnosti. Općinski načelnik je istaknuo da je
izgradnja doma planirana i potrebna, ali smatra da je preuranjeno krenuti u projektiranje jer nije još
utvrđen koncept doma, a i trendovi se u tom području mijenjaju. Potrebno je utvrditi i način
organizacije poslovanja, te uzeti u obzir problem nedostatka kadrova za takvu djelatnost. Prijedlog
bi trebala dati struka, koja je zastupljena i u radnom tijelu Općinskog vijeća - Povjerenstvu za
izgradnju doma za starije i nemoćne osobe, ali bi s obzirom na nove trendove trebalo tražiti i
vanjsko mišljenje. Vijećnik Emil Polonijo smatra da nema zapreke da se Općina raspita i razgovara
sa stručnjacima, kao bi prikupila čim više podloga za planiranje.
• Vijećnik Boris Barbalić izvijestio je da je klub vijećnika PGS-a i SDP-a održao sastanak na kojem
su utvrđena pitanja na dio kojih su u neposrednom kontaktu primljeni odgovori od direktora TD
Baška d.o.o. Od ostalih pitanja ističe radove koji su u tijeku unatoč privremenoj zabrani izvođenja,
a kao primjer navodi radove kod “Konzuma” i u Zaroku gdje se radi krov iza bivšeg diska
“Casablanca”. Općinski načelnik je izvijestio da Općina nikome nije dala odobrenje za izvođenje
radova u razdoblju privremene zabrane, osim za hitne intervencije radi sprječavanja nastanka štete.
Na podnesene prijave Općina reagira i poduzima odgovarajuće mjere, te će se i navedeni slučajevi
provjeriti.
• Vijećnik Boris Barbalić nadalje postavlja pitanje puta za Bunculuku i ograde koju je postavilo
društvo VALAMAR RIVIERA d.d. Općinski načelnik je istaknuo da je po tom pitanju pripremio
dio svog izvješća pod 2. točkom dnevnog reda, te će tada o tome izvijestiti.
• Vijećnik Vedran Barbalić pohvalio je postavljanje rampe na parkiralištu na Gruhu, što će omogućiti
parkiranje mještanima Baške. Zanima ga status ostalih parkirališta u Baški, odnosno da li su legalna.
Općinski načelnik je podsjetio da se o tom pitanju govorilo i na prošloj sjednici vijeća, te da su
gotovo sva privatna parkirališta nelegalna, odnosno protivna prostorno-planskoj dokumentaciji. Iako
su u predsezoni ta parkirališta smetnja korištenju legalnih parkirališta kojima upravlja TD Baška
d.o.o., smatra da u glavnoj sezoni ona dobro dođu. Na nekim nelegalnim parkiralištima se izdaju
fiskalni računi, a na nekima ne. Radi se o osjetljivom pitanju koje zahtijeva širu analizu i raspravu,
jer je najlakše postupiti po važećim aktima i prijavljivati takve slučajeve, ali svima je poznat
kronični nedostatak parkirališnih površina u Baški.
• Vijećnik Vedran Barbalić nadalje postavlja pitanje u svezi s novim tuševima s naplatom korištenja,
koji su postavljeni na Veloj plaži, te ga zanima tko ubire utržak. Općinski načelnik je izvijestio da
trenutno kovanice iz tuševa prazni Općina Baška i uplaćuje na svoj račun, dok se tuševi ne dodijele
na upravljanje pojedinim korisnicima koncesijskih odobrenja na lokacijama gdje utrošak vode plaća
Općina Baška. Na lokacijama gdje korisnici koncesijskih odobrenja plaćaju utrošak vode, isti
upravljaju tuševima. Novi sanitarni čvorovi dodijelit će se na upravljanje TD Baška d.o.o., a o tome
je održan sastanak s korisnicima koncesijskih odobrenja na kojemu su upoznati s načinom korištenja
sanitarija i tuševa na Veloj plaži.
• Vijećnik Bruno Seršić pita da li se planira postavljanje sanitarnog čvora na Zaroku, gdje su stalni
gosti navikli da je bio WC koji je uklonjen. Općinski načelnik je izvijestio da su naručena 3
sanitarna čvora, te je požurena isporuka za lokaciju gdje je bio WC i očekuje se isporuka u narednih
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7-10 dana. U međuvremenu je zatražena ponuda za postavljanje mobilnih WC kabina koje su
upravo danas postavljene.
Nakon aktualnog sata, predsjednica Općinskog vijeća Tanja Grlj otvorila je sjednicu pozdravivši
nazočne, te izvijestila da su članovi vijeća Nataša Plišić, Nina Velnić i Roni Fantov ispričali izostanak.
Budući da su nazočni svi ostali članovi vijeća, ispunjeni su uvjeti za rad vijeća određeni Poslovnikom.
Nakon utvrđenja kvoruma, predložila je dnevni red kao u pozivu za sjednicu, te je jednoglasno utvrđen
sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 27.
ožujka 2018. godine,
Izvješće Općinskog načelnika o događanjima između sjednica Općinskog vijeća,
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu;
Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu - prijedlog;
Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Baška za 2018. godinu - prijedlog,
Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška - prijedlog,
Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Baška - prijedlog,
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu - prijedlog,
Raspolaganje nekretninama,
Razno.

Ad 1./
Općinsko vijeće, bez rasprave, na prijedlog predsjednice vijeća, jednoglasno donosi
Zaključak
Usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 27. ožujka
2018. 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:
• U svezi s pitanjem vijećnika Ronija Fantova postavljeno na prethodnoj sjednici vijeća o “kući
Palić”, za istu je u veljači 2016. godine izdana građevinska dozvola, te izmjene i dopune
građevinske dozvole zbog izmjene unutrašnjeg rasporeda unutar istih gabarita, a za gradnju je
izdano odobrenje konzervatora. Investitora je Općina prijavila Lučkoj kapetaniji zbog stepenica,
Lučka kapetanija je prijavu proslijedila građevinskoj inspekciji, te kako je izostalo njeno
postupanje, Općina Baška je poslala požurnicu.
• Na prethodnoj sjednici vijeća postavljeno je pitanje od strane vijećnika Ronija Fantova o
izgradnji trgovačkog centra, u međuvremenu je investitor TOMMY odgodio početak izgradnje za
jesen, jer još nije dovršena izrada projekta prometnice, odnosno ulaza u trgovački centar. Očekuje
se da će trgovački centar biti u funkciji do sljedeće sezone.
• Po pitanju vijećnice Majde Šale s prethodne sjednice vijeća, izvršena je provjera izgrađenih novih
terasa, te zatvaranja terasa i balkona u Ulici Popa Petra Dorčića. Utvrđeno je da se radi o
zahvatima koji su u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i važećim aktima Općine
Baška.
• Provjereni su radovi na koje je na prethodnoj sjednici vijeća ukazao vijećnik Vedran Barbalić, a
koji su se izvodili na općinskom zemljištu u Frankopanskoj ulici, te su isti obustavljeni i zemljište
je očišćeno.
• Izrezana ograda na bivšem trajektnom parkiralištu uz Zaobilaznicu, na što je na prethodnoj
sjednici vijeća upozorio vijećnik Vedran Barbalić, u međuvremenu je popravljena.
• Vijećnik Andrej Valčić je na prethodnoj sjednici vijeća postavio pitanje u svezi s pješačkim
prijelazima u Dragi Bašćanskoj i Jurandvoru, te je u međuvremenu za iste 28. svibnja 2018.
godine dobivena suglasnost MUP-a, a već sljedećeg dana je zatražena suglasnost Hrvatskih cesta.
• Također je dobivena suglasnost MUP-a za pješački prijelaz kod Područne osnovne škole u Baški,
te je prihvaćena ponuda za dobavu i postavu prometne signalizacije na istoj lokaciji.
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• Suglasnost MUP-a dobivena je i za projekt smirivanja prometa u ulicama Zdenke Čermakove i
Ante Starčevića, kao i za sustav za kontrolu brzine s treptačima na državnoj cesti D-102 u
Jurandvoru i Dragi Bašćanskoj, za koji je odmah zatražena i suglasnost Hrvatskih cesta.
• Na prethodnoj sjednici vijeća je vijećnik Andrej Valčić postavio i pitanje o izgradnji prilaza
ljekarni za invalide, te je u svezi s time zatražena izrada idejnog rješenja rampe za invalide.
• Vijećnika Borisa Barbalića je na prethodnoj sjednici vijeća zanimalo stanje radova na uređenju
dječjeg igrališta i parka na Gruhu, koji se ne odvijaju željenom dinamikom, te je Općinski
načelnik zamolio direktora TD Baška d.o.o. Daria Jemrića da izvijesti o razlozima. Direktor TD
Baška d.o.o. je istaknuo da je razlog dijelom u dva kišna razdoblja, te razdoblju zabrane radova
koje je nastupilo u međuvremenu. Također je projekt revidiran zbog nehotične pogreške u
izmjerama, te su površina i obim radova veći od prvotno projektiranih. Općinski načelnik je
napomenuo da se posljedično povećavaju troškovi, što će se uzeti u obzir kod sljedećeg rebalansa
Proračuna. Direktor TD Baška d.o.o. je potvrdio da dinamika izvođenja radova nije
zadovoljavajuća i da radovi neće biti dovršeni do Dana Općine kako je bilo planirano.
• Na javni poziv za prijam 4 pripadnika prometne jedinice mladeži javila su se samo 2 kandidata,
što će uz nedostatak prometnog redara koji je otišao u mirovinu otežati kontrolu i uređenje
prometa u turističkoj sezoni.
• Pripremljene su pozivnice za svečanu sjednicu Općinskog vijeća na Dan Općine Baška - Ivanju
24. lipnja 2018. godine, te će u kratkom roku biti poslane zajedno s programom obilježavanja
Dana Općine. Pomaknuto je uobičajeno vrijeme početka svečane sjednice za sat vremena, tako da
će ona započeti u 13:00 sati, kako bi omogućili dolazak dijela gostiju kojima je termin u podne
bio prerano. U okviru programa je organiziran izlet brodom na Goli otok za goste iz prijateljske
Općine Nuštar, na kojeg su pozvani i svi vijećnici, te je Općinski načelnik pozvao vijećnike da
potvrde svoj polazak
• Općinski načelnik je nadalje izvijestio o stanju računa, kao i o obvezama i potraživanjima Općine,
te o stanju noćenja prema izvješću Turističke zajednice Općine Baška.
• Po žalbi komunalnog društva PONIKVE na penalizaciju zbog kašnjenja projekta prikupljanja i
pročišćavanja otpadnih voda, penali su smanjeni s 25% na 10%. Do iznalaženja drugog rješenja,
sredstva za plaćanje penala će osigurati PONIKVE zaduživanjem, ali će se tražiti sredstva i iz
drugih izvora, od ministarstva i fondova. S dinamikom radova se kasni na cijelom otoku, najlošije
je u Općini Omišalj, a Općina Baška je najbolja na otoku Krku u realizaciji projekta, ali će
nažalost dijeliti penale ako druge jedinice lokalne samouprave budu kasnile.
• Općina Baška uputila je dopis Ministarstvu turizma u svezi sa zahtjevom za koncesiju na
turističkom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u području kampa Zablaće, na kojem
VALAMAR RIVIERA d.d. obavlja djelatnost autokampa. Zahtjev za dodjelu koncesije na rok od
99 godina su podnijeli još Hoteli Baška d.d. kao prednik VALAMAR RIVIERA d.d. Budući da u
vrijeme stupanja na snagu Zakona o turističkom zemljištu Prostornim planom uređenja Općine
Baška za zemljište nije bila određena ugostiteljsko-turistička namjena niti je bilo utvrđeno kao
kamp namijenjen za obavljanje turističko ugostiteljske djelatnosti, Općina Baška je predložila
Ministarstvu turizma da odbije zahtjev za dodjelom koncesije. Zakon o turističkom zemljištu
stupio je na snagu 2010. godine, a Prostornim planom uređenja Općine Baška je još od siječnja
2008. godine, pa bez promjene sve do danas, zemljište u kampu Zablaće određeno kao površina
za sportsko-rekreacijsku namjenu.
• Pitanje ograđivanja plaže Bunculuka aktualiziralo se na društvenim mrežama, mada je Općina
Baška još početkom ožujka 2017. godine prijavila Lučkoj upravi radove koje je započelo
VALAMAR RIVIERA d.d. Tada je Županijska lučka uprava odgovorila da se radovi betoniranja
i ograđivanja izvode u skladu s ugovorom o koncesiji za plažu Bunculuka, te da za radove nije
potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Tada je Općinski načelnik razgovarao s Upravom
VALAMAR RIVIERA d.d. te se od ograđivanja plaže ipak odustalo, ali nažalost ne trajno jer su
ove godine radovi izvedeni. Općina Baška se ne slaže s time i razmotrit će se mogućnosti za
poduzimanje odgovarajućih aktivnosti, uključujući i prijedlog teme kao posebne točke dnevnog
reda za sjednicu Općinskog vijeća. Vijećnik Boris Barbalić potvrdio je da su zakonske odredbe
dijelom nedorečene zbog čega će se teško osporiti pravo VALAMARA, te predlaže da se
razgovara i zatraži od VALAMARA da domicilno stanovništvo oslobodi od naplate ulaza na
plažu. Vijećnica Majda Šale najviše zamjera VALAMARU da nije obavijestilo Općinu Baška o
svojim namjerama, što dovodi u sumnju njihove dobre namjere i buduću suradnju, te predlaže da
se konzultiraju odvjetnici ili pravni stručnjaci. Općinski načelnik najavio je da će Općina
predložiti VALAMARU sastanak na tu temu, te se nakon toga obratiti Primorsko-goranskoj
županiji.
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• Održan je sastanak Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga liste prvenstva za kupnju stanova iz
Programa društveno poticane stanogradnje. Zaprimljeno je 38 zahtjeva, od kojih je 10 bilo
nepotpuno pa su podnositelji pozvani da u roku od 15 dana dopune zahtjeve.
• Zaprimljeno je rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za izgradnju Sunčane elektrane
“Barbičin”, u svrhu ispunjenja uvjeta za izdavanje energetskog odobrenja. Uporedo sa zahtjevom
za izdavanje energetskog odobrenja u kratkom roku se očekuje izrada glavnog projekta.
• Turistička ambulanta u Baški počela je s radom 1. lipnja 2018. godine, ali do daljnjega samo s
jednim timom, zbog nedostatka medicinskog kadra. Prema ugovoru sklopljenom s Domom
zdravlja Primorsko-goranske županije, u lipnju i rujnu bi trebala raditi dva tima, a u srpnju i
kolovozu tri tima, ali je neizvjesno da li će se ekipirati potrebni timovi.
• Održan je sastanak uredništva časopisa “Naša Baška”, koje je zaključilo da se neće izdati dvobroj
nego redoviti broj časopisa koji će izaći neposredno uoči Dana Općine Baška 24. lipnja 2018.
godine.
• Na sjednicama skupštine i Nadzornog odbora TD Baška d.o.o. raspravljalo se o riziku odlaska
radnika zbog niskih plaća, osobito u VALAMAR, te su donesene odluke o mjerama za povećanje
primanja. Za početak će se radnicima nadoknađivati trošak prijevoza na posao, a razmotrit će se i
povećanje plaća.
• U ponovljenom postupku donesena je presuda prvog stupnja u korist Općine Baška u svezi s
parkiralištem kod bivše pošte, na kojem je kao vlasnik upisana fizička osoba, ali se očekuje njena
žalba.
• Općinski načelnik komentirao je odluku Grada Crikvenice o zaustavljanju i parkiranju turističkih
autobusa, te istaknuo da bi za Općinu Baška izvjesno bilo od koristi donijeti takvu odluku, u cilju
smanjenja pritiska tzv. dnevnih gostiju. Pri tome ne bi trebalo improvizirati ili donositi
“vatrogasna” rješenja, nego prethodno uključiti stručnjake i izraditi odgovarajuću studiju.
• Nakon ishođenja odobrenja konzervatora, očekuje se potvrda elaborate zaštite okoliša u postupku
izdavanja lokacijske dozvole za projekt uređenja obalnog pojasa naselja Baška.
• Izdana je lokacijska dozvola za rekonstrukciju mosta na županijskoj cesti koja vodi prema
Batomlju.
• Primljena je ponuda za nabavu i održavanje aplikacije e-sjednica Općinskog vijeća, te ponude za
nabavu tableta. Aplikaciju je ukratko predstavila voditeljica Odsjeka za proračun, financije i
računovodstvo, koja je istaknula da više neće biti papirnatih materijala za sjednice Općinskog
vijeća ako se prihvati novi način rada. Općinski načelnik smatra da svakako treba prihvatiti
aplikaciju, a ostaje još otvoreno pitanje da li su vijećnicima potrebni tableti i ako jesu koju vrstu
tableta odabrati. Kako bi mogli planirati rebalans proračuna, Općinski načelnik je pozvao
vijećnike da se očituju o prijedlogu, te su svi nazočni vijećnici prihvatili prijedlog za e-sjednice i
potvrdili da se u rebalansu proračuna predvide sredstva za nabavu tableta.
• Općina Baška je, zajedno s komunalnim društvom PONIKVE, putem Fonda za zaštitu okoliša
ušla u nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, a sredstva će se
kompenzirati kod nabave podzemnih spremnika.
• Od Ministarstva turizma je Općina Baška dobila sredstva za sufinanciranje razvoja javne
turističke infrastrukture, odnosno ugradnju punionice za električne bicikle. Projekt se u suradnji s
komunalnim društvom PONIKVE treba realizirati u 2019. godini.
• Završena je rekonstrukcija Ulice Guncićevo, kao i radovi u Ulici Zarok i Velebitskoj ulici, a
slijedi još završetak radova na oborinskoj odvodnji Šetališta Emila Geistlicha.
• U suradnji s udrugom Moj otok održana je prezentacija i probne vožnje električnih bicikala.
• Vezano za inicijativu za nabavu defibrilatora, Općinski načelnik se savjetovao sa strukom, koja
preporučuje srednji cjenovni razred. Budući da osim u Bunculuki na plažama nema defribrilatora,
predlaže se nabava najmanje jednoga ove godine, a drugoga sljedeće. U kontaktu s
predstavnikom VALAMARA najavljeno je da će ispitati mogućnost nabave defibrilatora.
• U tijeku su aktivnosti po inicijativi za poboljšanje prijama TV i radio signala na području Općine
Baška. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je zahtjev Općine Baška proslijedilo tvrtki
Odašiljači i veze, koje je Općini dostavilo informaciju o mogućnostima i upute za komunikaciju s
nakladnicima TV programa. U bitnome, poboljšanje prijama i povećanje broja kanala je poslovna
odluka nakladnika koji za to plaćaju naknadu, te će se ispitati njihov interes.
• Do daljnjega se odustaje od realizacije projekta izgradnje polivalentne sportske dvorane na
lokaciji pored nogometnog igrališta na Zablaću, jer su se pojavila 3 problema. Prvi je što se nije
prema očekivanju otvorio natječaj za dvorane, nego za vatrogasne domove i dječje vrtiće. Druga
dva problema su u području statike, jer postojeća konstrukcija ne zadovoljava uvjet otpornosti na
udare vjetra, što je rješivo izmjenama projekta, ali to poskupljuje investiciju i ona tada prelazi
iznos u okviru kojeg projekt može konkurirati za europska sredstva. Treći problem je vrlo trusno
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tlo na Zablaću, što zahtijeva pojačanje temelja koje također poskupljuje investiciju. Međutim,
savjetodavna agencija će utrošena sredstva u cijelosti vratiti Općini Baška, a dio sredstava će
vratiti i projektant. Na pitanje vijećnice Majde Šale o sredstvima utrošenim za ciljane izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja, Općinski načelnik je istaknuo da to nisu bačena sredstva jer je
mjera otvorena do 2021. godine, do kada će se izvjesno otvoriti očekivani natječaj. Vijećnik
Miroslav Hrgovčić je napomenuo da je VALAMAR najavio namjeru rušenja zgrade koju koristi
Nogometni klub “Vihor” u 2019. ili najkasnije 2020. godine, te i dalje treba tražiti rješenje.
Općinsko vijeće je bez daljnje rasprave, na prijedlog predsjednice vijeća, jednoglasno usvojilo izvještaj
Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća.
Ad 3./
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu s obrazloženjem
dostavljen je uz poziv za sjednicu. Budući da nije bilo pitanja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće
bez rasprave jednoglasno donosi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu
Ad 4./
Prijedlog Odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu. Budući da nije bilo pitanja, na
poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Odluku
o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
Ad 5./
Nakon uvodnog obrazloženja mr.sc. Majde Šale, predsjednice Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Odluku
o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Baška za 2018. godinu
(Godišnje nagrade Općine Baška za 2018. godinu dodijeljene su Romini Fantov Hrelja, Sonji Polonijo,
Goranu Frgačiću i KD “Šoto” Jurandvor, a Nagrada Općine Baška za životno djelo dodijeljena je
prof.dr.sc. Milivoju Dujmoviću.)
Ad 6./
Nakon uvodnog obrazloženja mr.sc. Majde Šale, predsjednice Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Odluku
o izmjeni Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška
Ad 7./
Nakon uvodnog obrazloženja Mladena Hera, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv
predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Odluku
o izmjeni Odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
Ad 8./
Nakon uvodnog obrazloženja Mladena Hera, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na poziv
predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Odluku
o izmjeni Odluke o komunalnom redu
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Ad 9./
Nakon uvodnog obrazloženja Darka Krpana, voditelja Ureda načelnika, na poziv predsjednice,
Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
ODLUKU
1. Odobrava se kupnja zemljišta na kojem je prostorno-planskom dokumentacijom
predviđena izgradnja prometnice K 9 (Zagrebačka ulica), te zemljišta u zoni društvene
namjene za izgradnju doma za starije osobe.
2. Kupnja iz točke 1. odobrava se temeljem zaprimljenih ponuda, uz uvjet prethodnog
dostavljanja dokaza o vlasništvu i ovjerene specijalne punomoći, ako isti nedostaju.
3. Pod uvjetima iz točke 1. i 2. ovlašćuje se Općinski načelnik zaključiti kupoprodajne
ugovore s vlasnicima, radi kupnje zemljišta po cijeni od 800,00 kuna/m2.
Ad 10./
• Vijećnika Borisa Barbalića zanima na koji način će se ove sezone održavati komunalni i prometni
red s obzirom na nepopunjeno radno mjesto prometnog redara. Općinski načelnik je potvrdio da
će sigurno biti problema jer zbog spleta okolnosti nije uspio natječaj za popunu radnog mjesta
prometnog redara, te se očekuje njegovo ponavljanje. Obavljeni su razgovori s načelnikom
Policijske postaje Krk, te je upućena zamolba za pomoć u regulaciji prometa, osobito na kritičnim
lokacijama u Zvonimirovoj ulici od škola do akvarija, u Ulici Stari Dvori i od skretanja za Ulicu
Kricin do rampe na ulazu u Paladu. Dijelom će pomoći i pripadnici prometne jedinice mladeži.
• Vijećnica Majda Šale preporučila je vijećnicima da pogledaju izložbu u riznici krčke katedrale,
na kojoj se prvi puta javnosti izlaže izuzetno vrijedna umjetnina - poliptih Svete Lucije koji se
čuva u biskupskom dvoru u Krku, a njegovo izvorno mjesto je crkva Svete Lucije u Jurandvoru.
Poliptih je oltarna slika u više dijelova, koja je uz Bašćansku ploču jedna od najvrijednijih
umjetnina otoka Krka.
• Vijećnik Boris Barbalić nadovezao se pitanjem da li se radi na povratku Bašćanske ploče na njenu
izvornu lokaciju u Jurandvoru. Općinski načelnik je odgovorio da u tom smislu nema značajnijih
pomaka, mada postoji idejno rješenje u virtualnom glagoljaškom centru, a za inicijativu povratka
Bašćanske ploče Općina ima podršku Krčke biskupije. Vijećnica Majda Šale istaknula je da treba
stvoriti preduvjete, te napomenula da na lokaciji više nema materijala o Baščanskoj ploči koji su
svojevremeno bili tiskani, te bi ih trebalo obnoviti.
Budući da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo daljnje rasprave, Općinsko vijeće je završilo sjednicu u
22:00 sata.
Zapisničar:

Predsjednica:

Darko Krpan, v.r.

Tanja Grlj, v.r.
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