REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/7
URBROJ: 2142-03-01/1-18-3
Baška, 26. studenoga 2018. godine
ZAPISNIK
s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška
održane 26. studenoga 2018. godine s početkom u 17:00 sati, u vijećnici u zgradi
Općine Baška u Baški, Palada 88
Nazočni vijećnici:












Odsutan vijećnik:

 Roni Fantov

Ostali nazočni:











Tanja Grlj, predsjednica
Andrej Valčić, potpredsjednik
Boris Barbalić, član
Vedran Barbalić, član
Nina Dumenčić, članica
Miroslav Hrgovčić, član
Nataša Plišić, članica
Emil Polonijo, član
Bruno Seršić, član
Mr.sc. Majda Šale, članica

Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik
Rafaela Frgačić, zamjenica Općinskog načelnika
Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Darko Krpan, voditelj Ureda Općinskog načelnika
Nikola Nobilo i Darija Tomašić, viši stručni suradnici u Odsjeku za
komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i
računovodstvo
Anamarija Čubranić, predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Jurandvor
Ana Seršić, članica Vijeća Mjesnog odbora Baška
Dario Jemrić, direktor TD Baška d.o.o.

Aktualni sat:
• Vijećnica Nataša Plišić postavila je pitanje u svezi uređenja Sv. Antona, gdje je prije nekoliko
godina ulica grubo betonirana, te je bilo rečeno da će se izvesti fino betoniranje i popločenje, pa je
zanima da li se u tom smislu nešto planira. Uz napomnu da u tom smislu nije ništa obećano,
Općinski načelnik istaknuo je da su prioriteti realizacija projekta pročišćavanja otpadnih voda, u
sklopu kojeg je izgradnja oborinske odvodnje i DTK mreže, te su svi ostali slični projekti na
čekanju. Kružna ulica će sigurno doći na red, ali nije u planu u razdoblju do 2021. godine. Na trgu
Sv. Anton su u tijeku radovi koje izvodi TD Baška d.o.o. te je direktor tog društva Dario Jemrić
ukratko o njima izvijestio.
• Viječnica Nataša Plišić podjetila je da je prošli saziv Općinskog vijeća zaključio da će se aplicirati
za dodjelu sredstava europskih fondova za obnovu i zaštitu groblja Sv. Ivan, te je zanima da li se u
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tom smislu nešto planira. Također je istaknula potrebu uređenja stepenica koje povezuju gornji i
donji dio groblja, a također je prenijela zabrinutost mještana zbog radova koji se tamo izvode.
Općinski načelnik je istaknuo da je projekt obnove groblja, koji ujedno povezuje gornji i donji dio
groblja, izradilo TD Baška d.o.o. još prije nekoliko godina, te se već dva puta apliciralo na europske
fondove ali zbog visokog indeksa razvijenosti nisu odobrena sredstva. O samom projektu je ukratko
izvijestio direktor TD Baška d.o.o.koji je istaknuo da su već naručena vrata za donji dio groblja i
postavit će se kada budu isporučena. Radovi koji su u tijeku su pod nadzorom i izvode se u skladu s
projektom i važećim pravilima.
Vijećnik Boris Barbalić postavio je pitanje u svezi oborinske odvodnje na predjelu Narca, gdje je
kod stepenica postavljena cijev koja ide do plaže. Uslijed djelovanja juga dolazi do začepljenja te
cijevi te voda ne može otjecati i prodire kroz zidove kuća. Predlaže da se razmotri mogućnost
produljenja te cijevi. Općinski načelnik je pitanje primio na znanje, te će provjeriti što se može
učiniti u cilju rješenja problema.
Vijećnik Boris Barbalić nadalje je izvijestio da će se 1. prosinca održati tradicionalna Lignjada, u
vrijeme kada u Baški nema drugih događaja. U organizaciju manifestacije su uključeni brojni
volonteri i donatori, dok međutim komunalno društvo TD Baška d.o.o. udruzi koja organizira
Lignjadu naplaćuje montažu catering šatora. Iako se ne radi o velikim sredstvima, volontere je to
pogodilo, te smatra da se komunalno društvo moglo odreći tog prihoda. Općinski načelnik se nije
složio, s obzirom da i Općina plaća komunalnom društvu sve usluge, te bi isto trebale platiti i
udruge koje se sufinanciraju iz općinskog proračuna, jer će se inače komunalno društvo naći u
gubitku. U planu aktivnosti udruga treba predvidjeti takve aktivnosti kod apliciranja za općinska
sredstva koja nisu mala. Komunalno društvo posluje tržišno i ako mu udruge ne plate usluge,
indirektno će ih platiti Općina, te je to dodatna donacija udruzi. Direktor Dario Jemrić istaknuo je
da će komunalno društvo, osim montaže šatora, za potrebe manifestacije izvršiti i druge usluge koje
dijleom neće naplatiti.
Vijećnica Majda Šale izvijestila je da je kao predsjednica Odbora za prostorno uređenje, komunalni
sustav i razvoj Općine zaprimila zamolbu Rozande i Rina Fantova za odobrenje podizanja visine
zgrade u nizu na predjelu Zarok, na način da se visina izjednači sa susjednim zgradama. Zanima je
da li je moguće udovoljiti zamolbi i da li se na istu odgovorilo. Nikola Nobilo istakno je da na
molbu službeno još nije odgovoreno, te da i sami podonositelji u zamolbi ističu da radovi nisu
mogući temeljem važeće prostorno-planske dokumentacije, ali izuzetno mole odobrenje, odnosno
uvrštenje u sljedeće izmjene prostorno-planske dokumentacije. Vijećnica Majda Šale zamolila je da
se najkasnije u roku od 7 dana podnositeljima pismeno odgovori na zamolbu, te njoj na znanje
dostavi odgovor.
Vijećnica Majda Šale je nadalje istaknula da je u jednom od zapisnika sa sastanka Kabineta
načelnika uočila zaključak da će se razmotriti mogućnost uvrštenja u prijedlog Plana upravljanja
pomorskim dobrom plaže Jablanova, Storišće i Vrženica za obavljanje komercijalnih djelatnosti.
Budući da se ne slaže s komercijalizacijom prirodnih, divljih plaža, moli obrazloženje takvog
prijedloga. Općinski načelnik je izvijestio da do kraja mjeseca županiji treba predati Plan
upravljanja pomorskim dobrom radi izdavanja suglasnosti, te navedene plaže nisu uvrštene u Plan,
što ne znači da se ne mogu uvrstiti naknadno. Osobno se također ne slaže s uvrštavanjem tih plaža u
Plan upravljanja pomorskim dobrom, iako za to ima zainteresiranih te postoji inicijativa o kojoj su
oprečna mišljenja i ne postoji jedinstveni stav. Vijećnik Emil Polonijo podsjetio je da je Općinsko
vijeće na svojoj 8. sjednici imenovalo radnu grupu sa zaduženjem za izradu prijedloga dislociranih
(divljih) plaža koje treba uvrstiti u plan gospodarenja pomorskim dobrom. Kao član radne grupe
pripremio je prijedlog, te je najavio da će iza Nove godine sazvati sastanak radne grupe.
Vijećnica Nina Dumenčić istaknula je da se bliži početak Adventa, te je zanima da li se priprema
prigodno obilježavanje. Zamjenica Općinskog načelnika je izvijestila da je ove godine od 4 vikenda
u razdoblju Adventa odabran treći vikend, kada 15. prosinca Mjesni odbor Baška uz pomoć lokalnih
udruga organizira humanitarnu akciju. Budući da se s područja otoka Krka nitko nije obratio sa
zamolbom za pomoć, u kontaktu s prijateljskom Općinom Nuštar dogovoreno je da će se prikupljati
pomoć za potrebitu deveteročlanu obitelj iz Nuštra, te za obitelj u kojoj je dijete oboljelo od
leukemije. U tu svrhu će se toga dana održati humanitarna utrka, a na štandovima će se ponuditi
kobasice i vino, uz živu glazbu. Vijećnik Boris Barbalić izvijestio je da se i RŠD “Škrpina” u sklopu
programa Lignjade pridružilo humanitanoj akciji. Općinski načelnik dodao je da se prve nedjelje
Adventa organizira paljenje prve adventske svijeće.

Nakon aktualnog sata, predsjednica Općinskog vijeća Tanja Grlj otvorila je sjednicu pozdravivši
nazočne, te utvrdila da su poziv i materijali za sjednicu dostavljeni vijećnicima putem aplikacije esjednice. Nadalje je izvijestila da je član vijeća Roni Fantov ispričao izostanak, a budući da su nazočni
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svi ostali članovi vijeća, utvrdila je da su ispunjeni uvjeti za rad vijeća određeni Poslovnikom. Nakon
utvrđenja kvoruma, predložila je dnevni red kao u pozivu za sjednicu, te je jednoglasno utvrđen
sljedeći
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Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 25.
rujna 2018. godine,
Izvješće Općinskog načelnika o događanjima između sjednica Općinskog vijeća,
II. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Baška u 2018. godini - prijedlog,
II. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2018. godini - prijedlog,
II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2018. godini - prijedlog,
II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
na području Općine Baška u 2018. godini - prijedlog,
II. izmjene i dopune Godišnjeg program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u
2018. godini - prijedlog,
II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini - prijedlog,
Program utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini prijedlog,
I. izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu - prijedlog,
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
godinu - prijedlog,
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška - prijedlog,
Odluka o komunalnoj naknadi - prijedlog,
Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade - prijedlog,
Odluka o komunalnom doprinosu - prijedlog,
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
otpada odbačenog u okoliš na području Općine Baška - prijedlog,
Plan davanja koncesija za 2019. godinu - prijedlog,
Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Baška u 2019. godini - prijedlog,
Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019.
godini - prijedlog,
Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2019.
godini - prijedlog,
Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine
Baška u 2019. godini - prijedlog,
Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2019. godini - prijedlog,
Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019. godini - prijedlog,
Program utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini prijedlog,
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu - prijedlog,
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice
Rijeka u 2019. godini - prijedlog,
Proračun Općine Baška za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - prijedlog,
Odluka o izvršavanju proračuna 2019. godine - prijedlog,
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Baška u 2019. godini - prijedlog,
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2018. godini,
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2019. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
Odluka o razrješenju i izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška - prijedlog,
Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine
Baška - prijedlog,
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Baška - prijedlog,
Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Baška - prijedlog,
Razno.
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Ad 1./
Vijećnica Majda Šale istaknula je primjedbu na prijedlog Zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća,
gdje pod 3. točkom dnevnog reda nije prihvaćen prijedlog Odluke o povećanju koeficijenta boravišne
pristojbe. U raspravi koja je prethodila glasovanju sama je iznijela više argumenata protiv prijedloga, te
predlaže da se u tom smislu dopuni zapisnik.
Općinsko vijeće, nakon iznesene primjedbe, na prijedlog predsjednice vijeća jednoglasno donosi
Zaključak
1. U Zapisniku s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 25. rujna 2018. godine,
pod 3. točkom dnevnog reda iza teksta “Uslijedila je rasprava…” dodaje se tekst: “… u
kojoj je vijećnica Majda Šale istaknula da u prijedlogu Vijeća Turističke zajednice Općine
Baška nema argumenata na kojima bi se temeljilo povećanje koeficijenta boravišne
pristojbe.”
2. Nakon dodanog teksta iz točke 1. ovog Zaključka, umjesto riječi “nakon koje” upisuju se
riječi “Nakon rasprave…”.
2. S izmjenom i dopunom iz točke 1. i 2. ovog Zaključka usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 11.
sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 25. rujna 2018. godine.
Ad 2./
Općinski načelnik u nastavku je izvijestio 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:
• Vezano za pitanje vijećnice Nine Velnić, u međuvremenu udane Dumenčić, o tijeku postupka za
kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje, Općinski načelnik je izvijestio da je
Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama zatražila dokumetaciju koja je
dostavljena u dijelu kojim je Općina raspolagala, a za drugi dio je zatraženo izdavanje od
nadležnih tijela.
• Po pitanju vijećnice Majde Šale o toploj marendi u Područnoj školi u Baški, Općinski načelnik je
istaknuo da je od strane Općine i županije sve poduzeto da se osiguraju uvjeti za nabavu nape čije
postavljanje je uvjet za pripremu tople marende, te su daljnji koraci na ravnatelju s kojim je u
međuvremenu o toj temi Općinski načelnik tri puta telefonski razgovarao.
• Po daljnjem pitanju vijećnice Majde Šale o angažmanu nezavisne stručne osobe za pregled
zelenih površina u Baški, TD Baška d.o.o. je od vještaka agronomske struke dobilo pozitivno
mišljenje, a također su primljene i brojne druge pohvale za uređenje groblja i zelenih površina.
Općina Baška je u prijedlog proračuna za 2019. godinu uvrstila sredstva za takvu uslugu, te će i
od strane Općine biti angažirana stručna osoba za ocjenu.
• Slijedom pitanja vijećnika Vedrana Barbalića o mogućnosti otvaranja nove grupe u dječjem
vrtiću u Baški, od vrtića je primljena informacija da je neupisano desetak djece. U odnosu na
druge jedinice lokalne samouprave na otoku Krku to nije mnogo, ali je Općina uputila dopis
Dječjem vrtiću sa zahtjevom za dostavu obavijeti o mogućnosti i troškovima osnivanja nove
vrtićke grupe, te se očekuje odgovor. U slučaju osnivanja nove grupe, očekuje se problem
nedostatka odgajateljica, osobito s područja Općine Baška.
• Po pitanju vijećnika Emila Polonija o otkupu zemljišta u zoni za izgradnju doma za starije i
nemoćne osobe, Općinski načelnik je izvijestio da je u 2018. godini otkupljena površina od
ukupno 984 m2, za što je vlasnicima isplaćeno ukupno 787.454,00 kuna.
• Izrađena je konzervatorska krajobrazna studija za potrebe Projekta uređenja obalnog pojasa
naselja Baška, te je dostavljena Konzervatorskom odjelu u Rijeci.
• Europski projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda je u 13. mjesecu realizacije od
planiranih 27 mjeseci, dakle negdje na polovici roka, a završetak se očekuje u lipnju 2021.
godine. Financijska realizacija je trenutno 25%, a fizička realizacija radova oko 20%, gdje je
Baška pri vrhu na otoku. Sporost izvođača je i dalje prisutna ali u znatno manjoj mjeri nego u
ranijem razdoblju. Napravljen je novi dinamički plan izvođača koji vjeruju da će sve radove
izvršiti u roku. Poteškoće se pojavljuju zbog uključenja oborinske odvodnje i DTK mreže u
projekt, što bi moglo produžiti rokove, za što međutim postoji načelna suglasnost. Od Hrvatskih
voda je zatraženo sufinanciranje oborinske odvodnje.
• Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak kojim je iskazana namjera osnivanja prava
služnosti bez naknade u korist Općine Baška na državnom zemljištu za izgradnju sunčane
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elektrane Barbičin, na rok od 25 godina. Za provedbu Zaključka je zaduženo Ministarstvo
državne imovine.
Po zahtjevu Općine Baška, Vlada Republike Hrvatske je odobrila izdavanje tabularne izjave za
prijenos suvlasničkog dijela Republike Hrvatske na većoj parceli parka Marjan na Općinu Baška,
a vlasništvo na manjoj parceli zbog zabilježbe spora nije preneseno.
Stanje na računu Općine Baška je na današnji dan 4,5 milijuna kuna, a nedospjele obveze su u
iznosu od 296.000,00 kuna. Osim sredstava na računu, Općina Baška raspolaže i sredstvima
naknade za razvoj u iznosu od oko 1,3 milijuna kuna. Ta sredstva će se iskoristiti u 2019. godini
za one kapitalne projekte koje europski natječaji nisu prepoznali, te neće biti vidljiva u proračunu
jer se financiranje vrši direktno iz komunalnog društva PONIKVE.
Na sastanku u PONIKVI razgovaralo se i o utrošku sredstava za projekte koji se ne financiraju
europskim sredstvima, te je Općinski načelnik izvijestio o planiranim radovima i rokovima za
njihovo izvođenje. Posebno je istaknuo izgradnju sanitarne kanalizacije i oborinske odvodnje na
Potoku u Baški, kojeg zajednički financiraju PONIKVE i Hrvatske vode. Ta dionica je
potencijalna ekološka bomba u Baški zbog miješanja oborinske i sanitarne kanalizacije. Radove
će izvoditi Vodogradnja za koju nije sigurno da li će uspjeti izvesti radove u predsezoni.
Utvrđene su štete nastale zbog nevremena 29. listopada 2018. godine, te su u najvećoj mogućoj
mjeri sanirane, uglavnom putem TD Baška d.o.o. Za potpunu sanaciju i prevenciju su zacrtane
kratkoročne i dugoročne mjere.
Prometni redar upućen je na osposobljavanje u Policijsku akademiju u Zagrebu, u trajanju od 3
tjedna, te će po završetku osposobljavanja dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova prometnog
redara.
U ispravnom postupku po prigovoru Općine Baška na novu katastarsku izmjeru i osnivanje nove
zemljišne knjige, doneseno je rješenje kojim je brisan upis većine suvlasnika na parkiralištu Gruh,
te je Općina Baška upisana u većinskom dijelu. U suvlasništvu 2 fizičke osobe ostalo je manje od
10% dijela, te će prije pristupanja konačnom uređenju parkirališta trebati s njima riješiti vlasničke
odnose. Susjedna parcela na kojoj je također dio parkirališta je u vlasništvu Republike Hrvatske i
dana je na upravljanje Hrvatskim vodama, s kojima je obavljen razgovor i očekuje se izdavanje
prava građenja ili služnosti u korist Općine Baška.
S Hrvatskim vodama u Rijeci načelno je dogovoreno i sufinanciranje prioritetnih radova na
oborinskoj odvodnji, a slijedi još jedan sastanak u nadležnom ministarstvu u Zagrebu radi
konačnog dogovora.
Područnu školu u Baški protokolarno je posjetio pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja g.
Momir Karin.
Primljena je obavijest o završetku 3. faze postupka dodjele sredstava za izgradnju reciklažnog
dvorišta na postojećoj lokaciji u Baški, te se u konačnoj 4. fazi očekuje financiranje.
Po drugi put nije uspio javni natječaj za izgradnju mrtvačnice Batomalj, jer nije bilo ponuda.
Nedostatak izvođača na tržištu je poskupio radove za oko 25%, te je u prijedlog proračuna za
2019. godinu uvršten novi troškovnik.
Vezano za projekt izgradnje luke Baška, održan je sastanak sa Županijskom lučkom upravom Krk
i konzultantom koji priprema dokumentaciju za EU natječaj. Za slučaj neuspjeha na tom
natječaju, Općina Baška zatražila je da se paralelno priprema i dokumentacija za redovni natječaj
nadležnog ministarstva u siječnju.
Za 11. prosinca 2018. godine predviđeno je javno otvaranje ponuda za nabavu ukopanih
spremnika za otpad, te se za siječanj 2019. godine planira sklapanje ugovora s odabranim
ponuditeljem. Rok za isporuku je 90 dana, u okviru kojega će Općina pripremiti teren za ukop te
će do početka turističke sezone biti spremni za uporabu.
U proljeće 2019. godine Baška ulazi u sistem prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ te će biti
podijeljene posude za otpad.
O najbitnijim radovima u tijeku izvijestila je Darija Tomašić, koja je istaknula početak radova
sanacije rampi za invalide na Veloj plaži i radove na popločenju Trga Vladimira Nazora. Očekuje
se izdavanje građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete u Ulici kralja Tomislava i dijelu
Zaobilaznice, te se planira izvesti radove do kraja 2018. godine. Radovi uređenja parka Gruh se
odvijaju prema planu, te se planira završetak do kraja 2018. godine.
Općina je nabavila 2 defibrilatora za čiju uporabu će se provesti edukacija do početka sljedeće
turističke sezone. Kao predstavnik korisnika koncesijskih odobrenja na Veloj plaži, vijećnik
Miroslav Hrgovčić je izvijestio da će tijekom sezone defibrilatori biti na dvije lokacije na Veloj
plaži, a izvan sezone kod zgrada Općine i Turističke zajednice.
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• Općina Baška dodijelila je 9 novih stipendija učenicima i studentima, te odobrila nastavak
stipendiranja za 11 učenika i studenata. Školovanje su završili 1 učenik i 2 studentice, a 1 student
nije dostavio dokaze da ispunjava uvjete za nastavak primanja stipendije.
• Izdana je suglasnost za raskrižje na Zaobilaznici za potrebe izgradnje trgovačkog centra, za kojeg
se narednih dana očekuje predaja dokumentacije za izdavanje lokacijske dozvole. Početak
izgradnje je planiran odmah iza početka 2019. godine.
• Počelo je ukrašavanje mjesta povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, te je Općinski
načelnik napomenuo da je Palada slabije okićena zbog nekvalitetne javne rasvjete, koja se neće
rekonstruirati prije početka realizacije projekta uređenja obalnog pojasa.
• Uoči Božića će izaći iz tiska općinsko glasilo „Naša Baška“, za koje se tekstovi primaju do kraja
studenoga 2018. godine.
• U tijeku je javna rasprava o projektu izgradnje širokopojasne mreže, kojeg će se prijaviti na
natječaj za korištenje europskih sredstava.
• Pripremljen je prijedlog Odluke o uređenju prometa u kojeg još treba ugraditi odredbe o
prometovanju i parkiranju turističkih autobusa, a namjerava se predložiti donošenje odluke
početkom 2019. godine. U svezi s inicijativom predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Baška Točija
Hrabrića i HSP-a Baška o sezonskom angažiranju komunalnih redara i vozila za premještanje
nepropisno parkiranih vozila („pauk“) iz Grada Zagreba, uslijedit će razgovori o takvoj
mogućnosti.
• Na zamolbu biskupije, a prema uputi Ministastva kulture, Općina Baška je financirala sanaciju i
rekonstrukciju 2 kipa u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru.
• Temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak, jedinice lokalne samouprave određuju visinu
paušalnog poreza za privatne iznajmljivače u rasponu od 150,00 do 1.500,00 kuna po krevetu
odosno smještajnoj jedinici u kampu. Rok za donošenje odluke je do 31. siječnja 2019. godine, a
za jedinice lokalne samouprave koje u roku ne donesu odluku, porez će iznositi 750,00 kuna.
Općina Baška namjerava donijeti odluku u roku, uz dužnu dozu opreza glede njegove visine jer se
porez na dohodak plaća prema prebivalištu, a velik broj privatnih iznajmljivača u Baški ima
prebivalište izvan Općine Baška. Zbog toga se namjerava predložiti zadržanje postojećeg iznosa
ili čak njegovo smanjenje.
• Održan je sastanak u Puntu na inicijativu pastira i lovaca na temu čagljeva. Najveća koncentracija
čagljeva je na području općina Baška, Punat i Vrbnik, gdje je predloženo da se naprave prosjeci
kako bi lovci mogli pucati sa čeka tijekom hajki. Angažirat će se strojevi, a očekuje se i pomoć
komunalnih društava. Predloženo je povećanje naknade za svakog odstrijeljenog čaglja, od
sadašnjih 5.000,00 na 15.000,00 kuna, radi dodatne motivacije lovaca. Troškove bi dijelile
spomenute 3 općine, a možda se uključe i ostale jedinice lokalne samouprave na otoku Krku.
Općinsko vijeće je bez daljnje rasprave, na prijedlog predsjednice vijeća, jednoglasno usvojilo
izvještaj Općinskog načelnika o aktivnostima između sjednica Općinskog vijeća.
Ad 3./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Baška u 2018. godini.
Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi
II. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini
Ad 4./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2018. godini.
Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi
II. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini
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Ad 5./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2018. godini.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju
na području Općine Baška u 2018. godini
Ad 6./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi na području Općine Baška u 2018. godini.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2018. godini
Ad 7./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška u
2018. godini.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu
na području Općine Baška u 2018. godini
Ad 8./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini
Ad 9./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2018.
godini.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Program utroška sredstava od naknade
za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
Ad 10./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog I. izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
I. izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
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Ad 11./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
godinu.
Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2018. godinu
s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Ad 12./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška, a dodatno obrazloženje je
dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Mladen Hero, koji je istaknuo da predlagatelj akta, u
odnosu na tekst dostavljen u materijalima, predlaže dodatnu izmjenu prijedloga o kome će se glasovati,
odnosno da se u članku 10. stavak 1. riječi „kome je povjereno“, zamijene riječima „kome se
nenaplatno povjerava”.
Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška
(s uvrštenom izmjenom u članku 10. stavak 1. prijedloga akta o kome se glasovalo - riječi „kome je
povjereno“, zamijenjene su riječima „kome se nenaplatno povjerava“)
Ad 13./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, a dodatno obrazloženje su dali Općinski načelnik i pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Mladen Hero.
Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku o komunalnoj naknadi
Ad 14./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Odluke o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade, a dodatno obrazloženje je dao
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Mladen Hero.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Odluku o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade
Ad 15./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu, a dodatno obrazloženje su dali Općinski načelnik i
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Mladen Hero.
Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku o komunalnom doprinosu
Ad 16./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
otpada odbačenog u okoliš na području Općine Baška, a dodatno obrazloženje je dao pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Mladen Hero.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj je vijećnik Boris Barbalić istaknuo da nije prihvatljivo da se u
članku 5. predlaže kažnjavanje vlasnika nekretnine na kojoj je odložen otpad, jer je moguće da otpad
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odloži druga osoba bez znanja vlasnika. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obrazložio je da je
takva obveza propisana Zakonom, ali je vijećnik ustrajao na primjedbi.
Nakon rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici
Tanja Grlj, Andrej Valčić, Miroslav Hrgovčić, Nataša Plišić, Emil Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale,
a “SUZDRŽANI” su bili vijećnici Boris Barbalić, Vedran Barbalić i Nina Dumenčić) donosi
Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Baška

Ad 17./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Plana davanja koncesija za 2018. godinu, a dodatno obrazloženje je dao pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Mladen Hero.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Plan davanja koncesija za 2019. godinu
Ad 18./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Baška u 2019. godini. Predsjednica vijeća izvijestila je da je, temeljem članka 59. stavak 2. Poslovnika
o radu Općinskog vijeća, vijećnica Nataša Plišić podnijela 3 amandmana na prijedlog Proračuna Općine
Baška za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, koji su putem aplikacije e-sjednice
dostavljeni vijećnicima prije sjednice. Budući da se amandmani dijelom odnose na prijedlog Godišnjeg
programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019.
godini, predsjednica je pozvala vijećnike da se o amandmanima raspravi pod ovom točkom dnevnog
reda.
Vijećnica Nataša Plišić istaknula je da je naknadno utvrdila da je prijedlog njenog drugog amandmana,
koji se odnosi na uređenje prolaza od Zaobilaznice do Gorinke, uvršten u Godišnji program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini, te povlači taj
amandman.
Općinski načelnik istaknuo je da kao predlagatelj akta ne prihvaća ostala dva amandmana vijećnice
Nataše Plišić. Prvi amandman, kojim se predlaže osiguranje sredstava za saniranje stepenica i cimitera
ispred crkve Svete trojice u Baški, nije moguće prihvatiti jer se radi o crkvenom zemljištu. Napomenuo
je da Općina redovito osigurava sredstva za sufinanciranje aktivnosti Župe Baška, sukladno prioritetima
koje određuje Crkveni odbor, te da aktivnost koja je predmet predloženog amandmana nije predložena
od strane crkve.
Općinski načelnik također ne prihvaća drugi amandman, kojim se predlaže smanjenje standarda usluge
prijevoza elektrokolicima za 25.000,00 kuna i prenamjenu tih sredstava za sufinanciranje i organizaciju
specijalističkih pregleda. Istaknuo je da je nakon određivanja Ulice Palada kao zone ograničenog
prometa, prije 15 godina uvedena povlaštena cijena prijevoza elektrokolicima za korisnike, koja ne
pokriva stvarne troškove koje ima TD Baška d.o.o. kao izvršitelj usluge, te zbog toga Općina Baška
sufinancira tu uslugu. Ocjenjuje da nema potrebe za financiranje pregleda, jer je zdravstvena zaštita na
zavidnom nivou, a Općina već sufinancira opremanje specijalističkih ambulanti u Domu zdravlja u
Krku.
U raspravi koja je uslijedila, vijećnica Majda Šale je istaknula da bi trebalo ispitati interes mještana, a
vijećnica Nina Velnić smatra da je bolje kupiti uređaj koji bi omogućio obavljanje nekih pregleda u
Baški, ali prvo treba utvrditi potrebe. Kao predsjednica Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,
obvezala se da će to pitanje razmotriti na sjednici Odbora, uz konzultaciju s liječnicom obiteljske
medicine dr. Snježanom Grgurić, koja je ujedno njena zamjenica u Odboru.
Nakon rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće pristupilo je glasovanju o prijedlozima
amandmana koje je podnijela vijećnica Nataša Plišić. “ZA” prijedlog je glasovala vijećnica Nataša
Plišić, 6 vijećnika je glasovalo “PROTIV” prijedloga (Tanja Grlj, Andrej Valčić, Miroslav Hrgovčić,
Emil Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale), a “SUZDRŽANA” su bila 3 vijećnika (Boris Barbalić,
Vedran Barbalić i Nina Dumenčić) . Predsjednica vijeća utvrđuje da prijedlog amandmana vijećnice
Nataše Plišić nije dobio većinu glasova nazočnih članova vijeća, te isti nije prihvaćen.
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Nakon toga, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici
Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nina Dumenčić, Miroslav Hrgovčić, Emil
Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi
Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Baška u 2019. godini
Ad 19./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019.
godini, a dodatno obrazloženje su dali Općinski načelnik i Nikola Nobilo, viši stručni suradnik u
Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša .
Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali
vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nina Dumenčić, Miroslav
Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić)
donosi
Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Baška u 2019. godini
Ad 20./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2019.
godini.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici
Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nina Dumenčić, Miroslav Hrgovčić, Emil
Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi
Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju
na području Općine Baška u 2019. godini
Ad 21./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine
Baška u 2019. godini.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici
Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nina Dumenčić, Miroslav Hrgovčić, Emil
Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi
Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
na području Općine Baška u 2019. godini
Ad 22./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2019. godini.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici
Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nina Dumenčić, Miroslav Hrgovčić, Emil
Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi
Godišnji program javnih potreba u sportu
na području Općine Baška u 2019. godini
Ad 23./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019. godini,.
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Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici
Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nina Dumenčić, Miroslav Hrgovčić, Emil
Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi
Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019. godini
Ad 24./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019.
godini.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici
Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nina Dumenčić, Miroslav Hrgovčić, Emil
Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi
Program utroška sredstava od naknade za prenamjenu
poljoprivrednog zemljišta e u 2019. godini
Ad 25./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici
Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nina Dumenčić, Miroslav Hrgovčić, Emil
Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
Ad 26./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice
Rijeka u 2019. godini.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici
Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nina Dumenčić, Miroslav Hrgovčić, Emil
Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja
Stanice Rijeka u 2019. godini
Ad 27./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Proračuna Općine Baška za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, a dodatno
obrazloženje su dali Općinski načelnik i voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo
Kay Derenčinović.
Nakon kraće rasprave, na poziv predsjednice, Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali
vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nina Dumenčić, Miroslav
Hrgovčić, Emil Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić)
donosi
Proračun Općine Baška za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Ad 28./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna 2019. godine.
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Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici
Tanja Grlj, Andrej Valčić, Boris Barbalić, Vedran Barbalić, Nina Dumenčić, Miroslav Hrgovčić, Emil
Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a “SUZDRŽANA” je bila vijećnica Nataša Plišić) donosi
Odluku o izvršavanju proračuna 2019. godine
Ad 29./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Baška u 2019. godini, a dodatno obrazloženje je dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Mladen Hero.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Odluku o o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Baška u 2019. godini
Ad 30./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2018. godini, a dodatno
obrazloženje je dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Mladen Hero.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2018. godini
Ad 31./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2019. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, a dodatno obrazloženje je dao pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Mladen Hero.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2019. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Ad 32./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška, a dodatno
obrazloženje je dao Bruno Seršić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, koji je predlagatelj
odluke.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Odluku o razrješenju i izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška
Ad 33./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih
Općine Baška, a dodatno obrazloženje je dao voditelj Odsjeka načelnika Darko Krpan.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Odluku o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor
članova Savjeta mladih Općine Baška
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Ad 34./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Baška, a dodatno obrazloženje je
dao voditelj Odsjeka načelnika Darko Krpan.
Nakon kraće 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,
„PROTIV“ su glasovali vijećnici Boris Barbalić i Nina Dumenčić, a “SUZDRŽANI” su bili vijećnici
Vedran Barbalić i Nataša Plišić) donosi
Odluku o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Baška
Ad 35./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Baška, a dodatno obrazloženje je dao
voditelj Odsjeka načelnika Darko Krpan.
Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi
Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Baška
Ad 36./
• Direktor TD Baška d.o.o. Dario Jemrić izvijestio je o znanstvenom skupu o uređenju groblja i
pogrebnoj opremi, te valorizaciji groblja kroz hrvatsku turističku ponudu, koji je održan u
Zagrebu. TD Baška d.o.o. je tom prilikom primilo priznanje u kategoriji “mala groblja”.
• Vijećnik Emil Polonijo predložio je da se dio prostora predviđenog za izgradnju doma za starije
osobe uredi kao parkiralište. Potrebno je konzultirati struku kako bi predložila najpogodnije
rješenje.
• Vijećnica Majda Šale je čestitala direktoru TD Baška d.o.o. na vrlo lijepom uređenju groblja
povodom blagdana Svih svetih, te izvijestila da je od Instituta za turizam u Zagrebu primljena
obavijest da se 7. siječnja 2019. godine u Češkom parlamentu u Pragu otvara izložba o češkim
arhitektima i počecima turizma na hrvatskom Jadranu. Izradit će se katalog koji će se uručiti
svakom članu parlamenta, te će se uputiti zamolba Općini Baška za sufinanciranje tiskanja
kataloga. Kao direktorica Turističke zajednice otoka Krka, vijećnica Majda Šale je pozvana na
otvorenje izložbe, te je predložila da joj se vijećnici pridruže u najvećem mogućem broju, jer će se
otvaranjem izložbe promovirati i Baška.
• Vijećnica Majda Šale je nadalje izvijestila da je u Puntu održana izložba “Otok Krk u Prvom
svjetskom ratu” autora Tvrtka Božića, na kojoj je prezentirano mnoštvo materijala koji se odnose
na Bašku. Slijedi oganizacija iste izložbe u gradu Krku, a autor je uputio i zamolbu za postavljanje
izložbe u Baški u proljeće sljedeće godine.
• Vijećnik Emil Polonijo je za petak, 4. siječnja 2019. godine najavio sastanak radne grupe koju je
osnovalo Općinsko vijeće na 8. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, sa zadatkom 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.
Budući da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo daljnje rasprave, Općinsko vijeće je završilo sjednicu u
20:00 sati.

Zabilježio:

Predsjednica:

Darko Krpan, v.r.

Tanja Grlj, v.r.
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