REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/8
URBROJ: 2142-03-01/1-18-2
Baška, 17. prosinca 2018. godine
ZAPISNIK
s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška
održane 17. prosinca 2018. godine s početkom u 17:00 sati, u vijećnici u zgradi
Općine Baška u Baški, Palada 88
Nazočni vijećnici:

−
−
−
−
−
−
−

Tanja Grlj, predsjednica
Boris Barbalić, član
Vedran Barbalić, član
Nina Dumenčić, članica
Roni Fantov, član
Miroslav Hrgovčić, član
Bruno Seršić, član

Odsutni vijećnici:

−
−
−
−

Andrej Valčić, potpredsjednik
Nataša Plišić, članica
Emil Polonijo, član
Mr.sc. Majda Šale, članica

Ostali nazočni:

− Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik
− Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
− Darko Krpan, voditelj Odsjeka načelnika

Predsjednica Općinskog vijeća Tanja Grlj otvorila je sjednicu pozdravivši nazočne, te utvrdila da su
poziv i materijali za sjednicu dostavljeni vijećnicima putem aplikacije e-sjednice. Nadalje je utvrdila da
je nazočna većina članova vijeća, te 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
DNEVNI RED
1.
2.
3.

Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 26.
studenoga 2018. godine,
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini - prijedlog,
Razno.

Ad 1./
Općinsko vijeće, bez rasprave, na prijedlog predsjednice vijeća, jednoglasno donosi
Zaključak
Usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 26.
studenoga 2018. godine.
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Ad 2./
U materijalima dostavljenim za ovu točku dnevnog reda uz poziv za sjednicu, vijećnici su dobili
prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini, s obrazloženjem.
Nakon dodatnog obrazloženja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i kraće rasprave, na poziv
predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini
Ad 3./
• Vijećnik Vedran Barbalić podsjetio je na pitanje koje je isticao na ranijim sjednicama vijeća, a
odnosi se na ogradu na bivšem trajektnom parkiralištu, koja je i dalje prerezana. Općinski načelnik
je izvijestio da je kontaktirao osobu koja je prerezala ogradu, te mu je rekla da će sanirati ogradu.
• Vijećnica Nina Dumenčić pitala je kada će biti završeni radovi na igralištu i parku Gruh. Općinski
načelnik je izvijestio da se čeka isporuka igrala koja su već trebala biti isporučena, a hortikultura
će se uređivati u proljeće. Na dodatno pitanje istaknuo je da nije planirana posebna svečanost
otvaranja parka, ali će se razmotriti takav prijedlog.
• Vijećnik Boris Barbalić pitao je da li se u Baški planira organizirati nešto prigodno za Silvestrovo
i doček Nove godine, te da li će Općina podržati i pomoći eventualne takve inicijative. Općinski
načelnik je istaknuo da Općina to nema u planu, slijedom iskustva od ranijih godina kada su takvi
pokušaji polučili slab interes i imali loš uspjeh.
Budući da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo daljnje rasprave, Općinsko vijeće je završilo sjednicu u
18:00 sati.

Zabilježio:

Predsjednica:

Darko Krpan, v.r.

Tanja Grlj, v.r.
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