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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/18-01/5 

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

Baška, 13. kolovoza 2018. godine 

Z A P I S N I K 

s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška 

održane 13. kolovoza 2018. godine, u 19:00 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 vijećnica:          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 

 Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i 

računovodstvo 

 Tanja Ostrogović, članica Vijeća Mjesnog odbora Jurandvor 

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

 Vjeran Piršić, predstavnik Energetske zadruge Otok Krk (djelomično - dio 

3. točke dnevnog reda) 
    

Aktualni sat:  
 

• Vijećnica Majda Šale pitala je da li su sklopljeni novi ugovori za grobnice u Jurandvoru. Direktor 

TD Baška d.o.o. odgovorio je da ugovori još nisu sklopljeni, ali da će se o trošku TD Baška d.o.o. u 

grobnicama izraditi dodatni nosači za gornje škrinje, koji nisu predviđeni projektom. Također će se 

teški poklopci prerezati u dva dijela radi lakšeg pomicanja prilikom ukopa.  

• Vijećnica Majda Šale nadalje je istaknula da je poslala mail TD Baška d.o.o. kojim je upozorila da 

treba orezati smokvu u Ulici Vladimira Nazora čije grane ometaju prolaz i otvaranje prozora, te da 

po tome nije postupljeno. Direktor TD Baška d.o.o. izvijestio je da do njega nije došla ta 

informacija, ali će se zajedno s komunalnim redarom izvršiti izvid te poduzeti potrebne radnje. 

• Vijećnik Vedran Barbalić upozorio je na problem nepropisnog parkiranja na prilaznoj cesti za kamp 

Bunculuka, koje često praktično zapriječuje ulaz u kamp, zbog čega je umalo došlo do incidenta jer 

su gosti satima čekali na mogućnost prolaza. Pitao je da li policija može kažnjavati vozače. 

Općinski načelnik je izvijestio da je tek u trećem ponovljenom natječaju primljen prometni redar 

koji još mora završiti obuku, zbog čega je ograničena mogućnost djelovanja Općine Baška. U svezi 

s navedenim problemom Općinski načelnik je istaknuo da je upoznat s time i da je razgovarao s 

direktoricom kampa i direktorom destinacije Krk VALAMAR RIVIERA d.d. te je dogovoreno da 
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će po zahtjevu VALAMAR RIVIERA d.d. Općina Baška odobriti postavljanje prepreka odnosno 

stupića. Općina će također intervenirati i zatražiti od policije uredovanje kad god je to moguće.     

• Vijećnik Vedran Barbalić je nadalje pitao da li postoji mogućnost izgradnje javnog WC-a na Paladi, 

jer za to postoji potreba. Općinski načelnik je istaknuo da to treba ugraditi u projekt uređenja 

obalnog pojasa naselja Baška, a do njegove realizacije bi se mogla razmotriti lokacija za privremeno 

postavljanje montažnog WC-a (kontejnera). U svezi s navedenim vijećnik Emil Polonijo je 

predložio da se ispita mogućnost otkupa nekog prostora (konobe ili slično) koji bi se mogao 

prenamijeniti za javni WC.  

• Vijećnik Roni Fantov postavio je pitanje kada će se nastaviti radovi na rekonstrukciji županijske 

ceste za Batomalj. Općinski načelnik je izvijestio da je izdana dozvola za most, a za proširenje 

nogostupa i autobusnu stanicu treba riješiti otkup zemljišta. 

• Vijećnik Boris Barbalić pitao je zašto nema vode na bunaru koju koriste ovčari. Općinski načelnik 

je istaknuo da je izvršena provjera, te da voda nije zatvorena nego je nema pa zbog toga ne teče. 

Ovčarima je načelnik ponudio da će u slučaju potrebe kontaktirati komunalno društvo PONIKVE 

radi omogućenja opskrbe vodom, ali su se ovčari snašli na drugi način.    

• Vijećnica Nina Velnić postavila je pitanje u svezi s izvješćem Općinskog načelnika na prošloj 

sjednici Općinskog vijeća, u dijelu koji se odnosi na reviziju i poskupljenje projekta uređenja 

dječjeg igrališta i parka na Gruhu zbog pogreške u izmjerama. Zanima je da li će djelatinca TD 

Baška d.o.o. koja je počinila pogrešku zbog toga biti sankcionirana. Općinski načelnik je istaknuo 

da će to teško biti moguće jer je greška otkrivena tek nakon odlaska djelatnice koja je dala otkaz, 

kada je projekt preuzeo direktor društva.    
 

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

nazočne, te izvijestila da je članica vijeća Nataša Plišić neposredno prije sjednice ispričala 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  

D N E V N I   R E D 

 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 11. 

lipnja 2018. godine, 

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

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2018. godinu, 

4. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Baška u 2018. godini - prijedlog, 

5. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Baška u 2018. godini - prijedlog, 

6. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području 

Općine Baška u 2018. godini - prijedlog, 

7. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na 

području Općine Baška u 2018. godini - prijedlog, 

8. I. izmjene i dopune Godišnjeg program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 

2018. godini - prijedlog, 

9. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini - prijedlog, 

10. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. 

godinu - prijedlog, 

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

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška - prijedlog,  

12. Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Baška - 

prijedlog, 

13. Razno.           

 

Ad 1./  
 

Vijećnik Boris Barbalić istaknuo je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća, u 

dijelu gdje je pod aktualnim satom postavljeno pitanje naplate korištenja novih tuševa na Veloj plaži, te 

je izostavljeno da je postavio pitanje da li je povjeravanje naplate korisnicima koncesijskih odobrenja u 

skladu s koncesijskim odobrenjem, te upozorio da bi korisnici koncesijskih odobrenja trebali biti 

registrirani za obavljanje tih poslova.    

Općinsko vijeće, nakon iznesene primjedbe, na prijedlog predsjednice vijeća jednoglasno donosi  
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Z a k l j u č a k 
 

1. U Zapisniku s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 11. lipnja 2018. godine, u 

dijelu Aktualnog sata na kraju 10. alineje iza teksta “…a o tome je održan sastanak s 

korisnicima koncesijskih odobrenja na kojemu su upoznati s načinom korištenja sanitarija i 

tuševa na Veloj plaži.” dodaje se tekst: 

 „ Vijećnik Boris Barbalić postavio je pitanje da li je povjeravanje naplate korisnicima 

koncesijskih odobrenja u skladu s koncesijskim odobrenjem, te je upozorio da bi korisnici 

koncesijskih odobrenja trebali biti registrirani za obavljanje tih poslova.” 

2. S izmjenom iz stavka 1. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 9. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Baška, održane 11. lipnja 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 o “kući Palić”, na prethodnoj sjednici vijeća je u bitnome odgovoreno, a u 

međuvremenu je kuća dobila uporabnu dozvolu. 

• U svezi s projektom prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, koji se financira sredstvima 

Europske unije, već je istaknut problem kašnjenja radova, te je od Hrvatskih voda zatraženo da 

sudjeluju u plaćanju penala čemu će najvjerojatnije biti zadovoljeno.  

• Društvo PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. obratilo se društvu PONIKVE VODA d.o.o. za 

suradnju vezano za izgradnju elektrokomunikacijske (DTK) mreže jer će radovi sigurno trajati 

duže od 2 mjeseci kako je predviđeno prvotnim planom. S obzirom na važnost radova zatraženo 

je od izvođača da se očituje o mogućnosti produljenja ugovora, te se očekuje odgovor. 

• U prvih 7 mjeseci 2018. godine ostvareno je 2% više dolazaka gostiju u odnosu na isto razdoblje 

prošle godine, kao i 1% više noćenja. Nakon povećanja u svibnju, od početka lipnja se 

pokazatelji smanjuju, ali se od posezone očekuje da će ukupno biti ostvareno blago povećanje u 

odnosu na prošlogodišnji broj noćenja. Najveći broj noćenja ostvaren je u domaćinstvu, kampovi 

su imali smanjenje od 0,5%, a hoteli povećanje od 5%. U strukturi gostiju najviše je Nijemaca, 

slijede Austrijanci, pa Česi i Slovenci. U bitnome je Općinski načelnik istaknuo je da unatoč 

većim očekivanjima smatra da turistička sezona nije loša. Može se govoriti o omjeru cijene i 

kvalitete, ali to je tema za Odbor za turizam i Turističko vijeće Turističke zajednice. 

• U sklopu priprema za glavnu turističku sezonu, 10. srpnja 2018. godine održan je sastanak s 

načelnikom Policijske postaje Krk, te predstavnicima Policijske uprave primorsko-goranske i 

Carinske uprave. Uz redovite teme naglasak je bio na nelegalnoj prodaji na javnim i privatnim 

površinama. 

• Zbog spriječenosti predstavnika Agencije za poticanu stanogradnju, nije održan sastanak 

Povjerenstva na kojem je trebao biti utvrđen prijedlog Liste prvenstva za kupnju stanova iz 

Programa poticane stanogradnje na području Općine Baška. Novi sastanak zakazan je za 14. 

kolovoza 2018. godine. 

• Predstavnici trgovačkog lanca “Tommy” su posjetili Općinu Baška i najavili da će najesen 

započeti s izgradnjom trgovačkog centra čije otvaranje se planira za proljeće 2019. godine. 

• Vlada Republike Hrvatske je donijela novu Uredbu o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2019. 

godinu, te će Turističko vijeće razmotriti prijedlog koeficijenta za naselja na području Općine 

Baška.  

• Centar za poljoprivredu i ruralni razoj Primorsko-goranske županije dostavio je Općini Baška 

prijedlog sporazuma za uključenje u punopravno članstvo. Članice Centra su uglavnom goranske 

i dio primorskih općina na kopnu, a nema članica s otoka, te se Općinski načelnik konzultirao s 

dijelom čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Krka. Razmotrit će se prijedlog učlanjenja, 

kako bi se moglo više utjecati na donošenje programa korisnih za otoke. 

• Pri kraju je izrada Programa upravljanja poljorivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske, kojeg za Općinu Baška izrađuje Centar za poljoprivredu i ruralni razoj Primorsko-

goranske županije, očekuju se samo još dvije suglasnosti nadležnih tijela. 

• Vezano za glasine da DVD Baška nema sredstava i da troši privatna sredstva članova, Općinski 

načelnik je izvijestio da DVD još nije ni potpisao ugovor niti zatražio sredstva odobrena u 

proračunu Općine Baška. 

• Na prošloj sjednici vijeća Općinski načelnik je najavio da će slijedeća sjednica biti e-sjednica, ali 

zbog kašnjenja isporuke opreme to još nije moguće. 
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• Nakon što je na prošloj sjednici vijeća Općinski načelnik izvijestio da se do daljnjega odustaje od 

realizacije projekta izgradnje polivalentne sportske dvorane na lokaciji pored nogometnog 

igrališta na Zablaću, održan je sastanak na kojem je odlučeno da će se projekt ipak nastaviti. 

Razlog je što se otvorio natječaj za dvoranu koja je međutim skuplja od milijun eura, pa je 

odlučeno da se projekt razdvoji u dva dijela. Zatražit će se dvije građevinske dozvole, posebno za 

dvoranu i za popratne prostorije. NK “Vihor” ima ugovor o korištenju prostora s VALAMAR 

RIVIERA d.d. do kraja 2018. godine, te treba imati spremnu dokumentaciju za popratne 

prostorije, čije izgradnja se ne mora realizirati, jer se ovisno o okolnostima u međuvremenu mogu 

koristiti kontejneri. Izgradnja dvorane će čekati sljedeći natječaj jer je zaključeno da će se za 

njega koristiti isključivo sredstva Europske unije.  

• Općini Baška ponuđen je otkup zemljišta uz rub parkirališta Gruh, koje je potrebno i za 

proširenje Ulice kralja Tomislava. Iako je otkup u interesu Općine Baška, od kupnje se odustalo 

jer je cijena koju traže vlasnici veća od tržišne vrijednosti koju je na zahtjev Općine procijenio 

ovlašteni sudski vještak. U glasine da je nedavno susjedno zemljište prodano po većoj cijeni 

Općinski načelnik ne može ulaziti, jer se radi o odnosu privatnih osoba, a Općina je ograničena 

službenim podacima i procjenom. 

• Općinski načelnik sastao se s direktorom destinacije Krk VALAMAR RIVIERA d.d. Milom 

Pavlicom, s kojim je razgovarao o više tema. Jedna od tema je bila ograda u kampu Bunculuka te 

je dogovoreno da će tijekom dana vrata biti otvorena i omogućen slobodan prolaz do susjednih 

plaža. Dogovoreno je da se zatraži sastanak Općinskog načelnika i njegovih suradnika s 

predsjednikom uprave VALAMAR RIVIERA d.d. u kojem smislu je i upućen dopis. Razgovaralo 

se i o zatvaranju trgovine “Konzuma” nakon isteka ugovora krajem 2019. godine, te je i u tom 

smislu poslan dopis upravi VALAMAR-a s prijedlogom da se ugovor ne produži za postojeću 

lokaciju uz šetnicu. Tema je bila i parkiranje autobusa koji dovoze jednodnevne goste na 

parkiralištu hotela, te iako je g. Pavlica istaknuo da se to ubuduće neće raditi, u međuvremenu je 

utvrđeno da se to i dalje radi.  

• Vezano za jednodnevne goste, Općinski načelnik je istaknuo da treba studiozno pristupiti 

eventualnom donošenju odluke o uređenju prometa u smislu ograničenja prometa i parkiranja 

autobusa. Iako u sezoni jednodnevni gosti vrše dodatni pritisak na već prepunu Velu plažu, u pred 

i posezoni su dobrodošli.  

• Među temama za sastanak s upravom VALAMAR-a je prvenstveno status autokampa Zablaće i 

rekonstrukcija Puta za Zablaće koji primarno služi kao prilaz objektima VALAMAR-a.  

• Općinski načelnik pozdravio je predstavnika Energetske zadruge Otok Krk Vjerana Piršića, kojeg 

je pozvao na sjednicu vijeća na njegovu inicijativu kao poznavatelja na temu obnovljivih izvora 

energije. Općina Baška ishodila je pravomoćnu lokacijsku dozvolu za izgradnju S.E. Barbičin, te 

je izrađen glavni projekt. Očekuje se rješenje imovinsko-pravnih odnosa s Republikom 

Hrvatskom na čijem zemljištu je dijelom predviđena izgradnja, što je uvjet za izdavanje 

građevinske dozvole. Na inicijativu komunalnog društva PONIKVE, pokrenut je projekt je trebao 

biti zajednički projekt svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka, ali je Općina Baška sama 

krenula u izradu projektne dokumentacije. U prijedlogu izmjena i dopuna proračuna su 

predviđena i sredstva za osnivanje trgovačkog društva radnog naziva Eko Barbičin, što bi bio prvi 

i osnovni korak za daljnju realizaciju projekta. Od Općinskog vijeća se očekuje podrška daljnjim 

akltivnostima Općinskog načelnika i stručnog tima koji će u početku raditi volonterski, a kasnije 

će svoje usluge naplaćivati kada se definira model daljnjih aktivnosti. Početne aktivnosti u 

uspostavljanju kontakata s predstavnicima struke i potencijalno zainteresiranih partnera su već 

pokrenute i na njima radi g. Piršić. Kao rezultat tih aktivnosti očekuje se i uspostavljanje kontakta 

s ministrom državne imovine radi razmatranja načina uključivanja države, bilo darovanjem 

zemljišta, pravom građenja ili ulaskom u vlasništvo projekta. Projekt bi izvjesno bio uspješniji 

kad bi se u njega uključile ostale jedinice lokalne samouprave otoka Krka i Primorsko-goranska 

županija. Nakon uključivanja javnog sektora ostatak paketa bi se mogao prodati domicilnom 

stanovništvu. Ukoliko ostane prostora, treći paket mogao bi se ponuditi svim ostalim 

zainteresiranima.  

Gospodin Vjeran Piršić predstavio se kao predstavnik Energetske zadruge Otok Krk, te istaknuo 

da je došao s namjerom izložiti poslovni model koji će možda biti zanimljiv. Od vijeća se u ovom 

trenutku ne očekuje nikakva odluka, nego samo primitak informacije koja se odnosi na kapitalni 

projekt sunčane elektrane koji je izvrstan u ekonomskom, energetskom i ekološkom smislu. Za 

realizaciju projekta jedna od mogućnosti je prodati ga nekome za 1-1,5 milijuna EUR, nakon 

čega međutim ne bi bilo koristi niti bi se moglo utjecati na to gdje će struja završavati. Drugi 

model je predaja projekta nekome na upravljanje uz ugovaranje određenog prihoda i stabilnije 

opskrbe stujom. Treći model počiva na tome da je preko 50% tehnologije za korištenje 
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obnovljivih izvora enerije u razvijenim zemljama Europe u vlasništvu lokalnih građana. Taj 

model kao najbolji predlaže i Općini Baška, kako bi bila vlasnik svoje elektrane. 

U tu svrhu projekt treba zaokružiti i dokapitalizirati sredstvima koja postoje na otoku Krku. Prvi 

korak je osnivanje trgovačkog društva s minimalnim osnivačkim ulogom, te nakon toga podizanje 

projekta na viši nivo kroz ponudu ostalim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka uz 

zadržanje većinskog vlasništva. Kada projekt dobije građevinsku dozvolu, učešće treba ponuditi 

ostalima, te nakon dokapitalizacije potražiti partnere (primjerice RWE, TESLA, HEP). Na taj 

način dobija se vlastita energija, a ulagači očekivani povrat uloga i dobit. Iskustva razvijenih 

država Europe su pozitivna, a s projektom su upoznati stručnjaci poput Mladena Vedriša i Davora 

Šterna koji su voljni pomoći. Zakonska regulativa podržava razvoj projekta, a ako se do kraja 

godine utvrdi model postoji visoka vjerojatnost povlačenja bespovratnih sredstava iz europskog 

Fonda za otoke.  

U diskusiji koja je uslijedila, na pitanje Općinskog načelnika, g. Piršić je odgovorio da bi u 

slučaju dobivanja u cijelosti bespovratnih sredstava načelno Općina Baška mogla krenuti sama u 

realizaciju projekta, ali će projekt lakše proći kao komunalni project i pregovaračka pozicija će 

biti bolja ako projekt ne bi bio samo općinski, nego projekt u kojeg je uključen cijeli otok. 

Na pitanje o savjetodavnim troškovima u početnoj fazi, g. Piršić je istaknuo da, iako sat 

stručnjaka vrijedi najmanje 100 EUR, do kraja godine izvjesno ne treba očekivati takve zahtjeve 

jer je ovo prvi projekt na kojem će sudionici stjecati iskustva i reference za buduće takve 

komercijalne projekte.   

Na pitanje vijećnika Borisa Barbalića o potencijalnim rizicima, g. Piršić je istaknuo da su moguća 

dva temeljna rizika: tehnološki i financijski, a treći mogući rizik može biti neprofesionalnost ili 

zlonamjernost nakog od partnera koji želi brzu zaradu. Tehnološki rizici se mogu izbjeći 

angažiranjem stručnjaka i uključivanjem jake kompanije iz područja energetike (primjerice kroz 

udjel u visini 1/3). Financijski rizici su u poskupljenju opreme ili skrivenim troškovima u vidu 

povećanja poreza ili davanja, kao i kroz pad cijene produkta, što treba predvidjeti kroz praćenje 

kretanja cijena.  

Na pitanje Općinskog načelnika o mogućnosti prepuštanja projekta komunalnom društvu 

PONIKVE uz većinsko učešće Općine Baška u temeljnom kapitalu, g. Piršić je napomenuo da je 

to načelno dobra i sigurna solucija i da je uprava PONIKVE informirana o projektu. Međutim, 

PONIKVE su neprofitabilna tvrtka koja nema kapaciteta za realizaciju projekta i morala bi uzeti 

konzultanta.  

Kao hodogram je g. Piršić predložio izradu besplatne info studije, osnivanje trgovačkog društva i 

rješavanje imovinskih odnosa na zemljištu, sve do kraja 2018. godine, a iza Nove godine ići s 

katalogom prema potencijalnim partnerima.   

U nastavku diskusije razmotrene su mogućnosti daljnje realizacije projekta, te su data objašnjenja 

i odgovori na postavljena pitanja. 
 

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. Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odsjeka za proračun, 

financije i računovodstvo, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu 
 

Ad 4./ 

 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Baška u 2018. godini dostavljen je uz poziv za sjednicu, a na pitanja vijećnika 

odgovorio je Općinski načelnik. 

Na pitanje vijećnice Nine Velnić izvijestio je da je gotova projektna dokumentacija za 7 planiranih 

pješačkih prijelaza u Jurandvoru i Dragi Bašćanskoj, a realizacija će početi u ovoj i nastaviti se u 

sljedećoj godini, ovisno o dinamici rješavanja odnosa s vlasnicima zemljišta. Na pitanje iste vijećnice 

načelnik je istaknuo da nije moguće obuhvatiti sve prometnice koje zahtijevaju radove, te se određuju 

prioriteti, prvenstveno kroz nastavak započetih projekata. Dodatno su kroz EU projekt na neki način 

nametnuti radovi oborinske odvodnje i DTK mreže, kako se ne bi više puta kopalo.  
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Na postavljeno pitanje vijećnika Emila Polonija, Općinski načelnik je objasnio da je u projektu 

greškom zamijenjen naziv, te stoji da su radovi u Dragi Bašćanskoj planirani na području Frgačići, ali 

se zapravo radi o području Štefanići. 

Na pitanje vijećnice Majde Šale, Općinski načelnik je izvijestio da su gotovi projekti za izgradnju 

rampe za invalide na Veloj plaži, te će se po usvajanju rebalansa ići u javnu nabavu radova. 

Nakon uvodnog obrazloženja i kraće diskusije, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini 

 

Ad 5./  
 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Baška u 2018. godini s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu, a na pitanja vijećnika 

odgovorio je Općinski načelnik. 

Na primjedbu vijećnice Nine Velnić o nedovoljnim sredstvima za dohranjivanje Vele plaže, Općinski 

načelnik je istaknuo da su sredstva dovoljna.  

Vijećnik Boris Barbalić istaknuo je da su sredstva za održavanje zelenih površina prevelika, te je 

direktor TD Baška d.o.o. dao dodatna pojašnjenja i odgovorio na pitanja u svezi uređenja dječjeg 

igrališta i parka na Gruhu.  

Nezadovoljstvo stanjem zelenih površina izrazila je vijećnica Majda Šale, te je predložila angažiranje 

vanjskog savjetnika koji bi u smislu struke nadzirao TD Baška d.o.o. Izvijestila je o pritužbama 

stanovnika vezano za stanje kod crkve Sv. Antona, te je direktor TD Baška d.o.o. izvijestio da će po 

primitku zatraženog mišljenja konzervatora uslijediti ponuda za rekonstrukcija trga Sv. Antona. 

Općinski načelnik je napomenuo da su inicijativu za uređenje trga Sv. Antona dali stanovnici tog dijela, 

te će se u suradnji s njima izvoditi radovi. 

Nakon kraće diskusije, vijećnica Majda Šale je zaključila da struka treba uvažavati i primjedbe. 

Ponovila je zahtjev da se angažira nezavisna stručna osoba za ocjenu stanja zelenih površina u Baški, te 

zatražila dostavu izvješća o radu TD Baška d.o.o. i izvješća o nadzoru financija. Tom zahtjevu se 

pridružio i dio ostalih vijećnika, te je zatražena dostava izvješća svim vijećnicima. 

Nakon uvodnog obrazloženja i diskusije, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Baška u 2018. godini 

 

Ad 6./  
 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području 

Općine Baška u 2018. godini s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu. Budući da nije bilo 

pitanja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 

 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju  

na području Općine Baška u 2018. godini 

 
Ad 7./  
 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 

na području Općine Baška u 2018. godini s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu. Budući 

da nije bilo pitanja, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene  

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

 
Ad 8./  
 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 

2018. godini s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu. Budući da nije bilo pitanja, na poziv 

predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu  

na području Općine Baška u 2018. godini 
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Ad 9./  
 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini s 

obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu. Budući da nije bilo pitanja, na poziv predsjednice, 

Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini 

 
Ad 10./  
 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2018. godinu s obrazloženjem dostavljen je 

uz poziv za sjednicu, a nakon rasprave po prethodnim točkama dnevnog reda nije bilo daljnjih pitanja, 

te na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2018. godinu  

s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

 

Ad 11./ 
 

Nakon uvodnog obrazloženja Darka Krpana, voditelja Odsjeka načelnika, 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 12./ 
 

Nakon uvodnog obrazloženja Općinskog načelnika, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez 

rasprave jednoglasno donosi 
 

ODLUKU  

o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Baška  

 

Ad 13./ 
 

• Vijećnik Emil Polonijo naglasio je potrebu donošenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Baška, te u tom smislu predložio što skorije zakazivanje sljedeće sjednice i 

donošenje potrebnih odluka.  

• Vijećnica Majda Šale je, s obzirom da je na sjednici dotaknuta tema turizma, predložila da jedna 

od sljedećih sjednica vijeća ima turizam kao zasebnu temu. Iako vjeruje u dobre rezultate sezone, 

u turizmu ima i brojnih problema o kojima treba raspravljati. Kao primjere je istaknula plažu, 

parkirališta i smeće, kao i pitanje jednodnevnih gostiju odnosono autobusa. Predložila je 

Općinskom načelniku da na sljedećem sastanku koordinacije čelnika jedinica lokalne samouprave 

otoka Krka potakne tu temu, jer uočava autobuse i na području drugih otočnih jedinica.    

• Vijećnica Majda Šale je nadalje izrazila mišljenje da je jedinica prometne mladeži nepotreban 

trošak jer je neefikasna. Vijećnik Emil Polonijo se djelomično složio s primjedbom o 

neefikasnosti, ali smatra da je razlog što pripadnici jedinice prometne mladeži ne dobijaju 

odgovarajuće upute. 

• Vijećnik Andrej Valčić izvijestio je o ostvarenom kontaktu s Gradom Zagrebom, vezano za 

mogućnost posudbe komunalnih redara u sezoni, kao i specijalnog vozila “pauk”, te će o tome 

uslijediti daljnji razgovori.   

 

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

22:30 sati. 
 

 

Zabilježio:       Predsjednica: 

 

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


