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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2142-03-01/1-19-4 

Baška, 14. ožujka 2019. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška 

održane 14. ožujka 2019. godine s početkom u 18:00 sati, u vijećnici u zgradi 

Općine Baška u Baški, Palada 88 

 

Nazočni vijećnici: − Tanja Grlj, predsjednica 

− Andrej Valčić, potpredsjednik 

− Boris Barbalić, član 

− Nina Dumenčić, članica  

− Miroslav Hrgovčić, član 

− Nataša Plišić, članica 

− Emil Polonijo, član  

− Bruno Seršić, član 

− Majda Šale, članica 
 

Odsutni:         − Vedran Barbalić, član 

− Roni Fantov, član 
 

Ostali nazočni:         − Toni Juranić, Općinski načelnik 

− Rafaela Frgačić, zamjenica Općinskog načelnika 

− Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

− Darko Krpan, voditelj Odsjeka načelnika 

− Darija Tomašić i Nikola Nobilo, viši stručni suradnici u Odsjeku za komunalni 

sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  

− Ivica Plišić, direktor PONIKVE VODA d.o.o. / PONIKVE EKO OTOK KRK 

d.o.o. (djelomično - samo 3. točka dnevnog reda) 

− Vjeran Piršić, predstavnik Energetske zadruge Otok Krk (djelomično - samo 10. 

točka dnevnog reda) 

− Alesandro Čuljat i Boris Dumenčić (zainteresirani građani) 

 

Aktualni sat:  
 

• Vijećnica Majda Šale pitala je što se radi na pripremi turističke sezone u Baški i da li će se očistiti 

plaža do Uskrsa. Općinski načelnik je izvijestio da su korisnici koncesijskih odobrenja već pozvani 

da očiste plažu, što su u međuvremenu već učinili. Općina ima već ustaljeni plan priprema za sezonu 

kojeg provodi putem komunalnog društva TD BAŠKA d.o.o. temeljem godišnjih ugovora za 

održavanje zelenih površina i komunalne infratsrukture. Budući da su prema njegovim saznanjima 

najave sezone lošije nego prošle godine, uzvatio je pitanjem vijećnici Majdi Šale, kao direktorici 

Turističke zajednice otoka Krka, o očekivanjima za ovogodišnju sezonu. Majda Šale je istaknula da 

je buking 30% manji nego prošle godine, ali se očekuje da će predsezona i posezona biti bolje te da 

na godišnjoj razini rezultati neće biti lošiji od godine. Posebno je istaknula da se za Uskrs se 

očekuju boji rezultati nego lani, a napomenula je da je među turistima sve više biciklista, a u Baški 

nema parkirnih mjesta s držačima za bicikle. 

• Vijećnica Majda Šale je nadalje postavila pitanje o posječenim zdravim borovima na potezu od 

Bunculuke do Storišća. Općinski načelnik je izvijesto da je Općina Baška zaprimljenu prijavu 

fizičke osobe odmah proslijedila na postupanje Šumariji u Krku. Već sljedećeg dana je lugar 

sastavio zapisnik kojim je utvrđeno da su posječena 54 bora. Hrvatske šume su podnijele kaznenu 
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prijavu protiv nepoznatog počinitelja Policijskoj postaji u Krku koja je obavila informativne 

razgovore i sumnja se na određene skupine ljudi, a istraga je još u tijeku. Vijećnica Majda Šale 

zatražila je da se Općinsko vijeće izvijesti o rezultatima istrage, kada ona bude dovršena. 

• Vijećnica Nina Dumenčić istaknula je da je u saznanju da je izrađen projekt navodnjavanja za 

područje Baške i  Vinodola, ali za Bašku se nije pristupilo realizaciji, te je zanima što je s tim 

projektom. Općinski načelnik je potvrdio da Općina ima taj projekt koji je star više godina i po 

njemu se nije postupalo, te će provjeriti koji su razlozi za to. 

• Drugo pitanje vijećnice Nine Dumenčić bilo je u svezi sa statusom objekata Užarije u stečaju. 

Općinski načelnik je izvijestio da je stečajni postupak zaključen ali su zbog žalbe jednog vjerovnika 

sve aktivnosti blokirane. Općina Baška je kao većinski suvlasnik objekata zainteresirana da otkupi 

preostali dio suvlasništva. Kako u stečajnoj masi nema više sredstava, u tu svrhu je Općina Baška 

preuzela trošak procjene nekretnina, po kojoj je spremna izvršiti otkup.  

• Vijećnica Nataša Plišić je istaknula da su proračunom predviđena sredstva za uređenje puta od 

parkirališta prema Gorinki, te je zanima u kojoj je fazi realizacija. Nikola Nobilo je izvijestio da je 

prračunom osiguran procijenjeni iznos sredstava, koji se nakon izrade projekta pokazao 

nedostatnim, te se za početak radova očekuje rebalans. Na pitanje vijećnice Nataše Plišić, Nikola 

Nobilo je potvrdio da postojeći put dijelom prelazi privatne parcele, te je projektom izmaknut 

prema vodospremi na općinsku parcelu. 

• Vijećnica Nataša Plišić podjetila je da je već u ranijem sazivu vijeća predlagala uključivanje u 

projekt Mala barka, s obzirom na pomorsku tradiciju Baške koja je nekada imala čak 4 

brodogradilišta. Neke druge sredine koji nisu imale brodogradilišta su iskoristile projekt, te kako je 

nakon prve faze najavljena njegova nova faza smatra da se treba potruditi da Baška uđe u projekt. 

Općinski načelnik potrdio je da se radi o hvalevrijednom projektu koji je međutim izuzetno skup, 

bez obzira na bespovratna sredstva koja su na raspolaganju. Vijećnica Majda Šale je izvijestila da su 

projekti Mala barka 2 i 3 zaključeni, te napomenula da se nije moglo ući u projekt ako se ne prijavi 

vlasnik stare barke, što su uspjeli grad Krk i otok Lošinj. Vijećnik Boris Barbalić je izvijestio da je 

iz Baške jedna osoba prijavila barku za projekt, ali prijava nije ispunila uvjete. Majda Šale je 

napomenula da je Baška ipak uključena u projekt Mala barka 2 kroz lokaciju Buymer koja je 

uvrštena u projekt, a uslijedit će projekt Mala barka 3 u kojeg je ušla Malinska koja će izgraditi 

interpretacijski centar. 

• Vijećnik Boris Barbalić istaknuo je problem sigurnosti šetača na potezu od Male rive do Vele plaže, 

gdje nema ograde a pojedini dijelovi šetnice su opasni i na njima bi svakako trebalo ostaviti ogradu. 

Također je ugrožena sigurnost stanovnika Jurandvora koji se žale na učestalu pojavu prebrze vožnje 

kroz njihovo mjesto, te predlažu postavljanje usporivača ili nadzorne kamere. Općinski načelnik je 

istaknuo da se radi o dionici državne cete na koju se ne mogu postaviti usporivači, a nakon iskustva 

s Dragom Bašćanskom nema namjeru predlagati nova postavljanja kamere. Općinski načelnik je 

nadalje istaknuo da se očekuje izdavanje lokacijske dozvole za projekt uređenja obalnog pojasa, 

koji će nakon toga biti prezentiran Općinskom vijeću i mještanima. Projekt je vrlo kvalitetan, te 

njegovom realizacijom nema potrebe za ogradom jer se šetnica odvaja od plaže drvenim koridorom 

za šetanje i sunčanje.  

• Vijećnik Boris Barbalić je nadalje istaknuo da prima pritužbe stanovnika Jurandvora na izgrađene 

grobnice u koje lijes otežano ulazi. Općinski načelnik potvrdio je postojanje problema, o kojem se 

već govorilo na sjednicama Općinskog vijeća, te je bilo najavljeno da će se naći rješenje problema. 

Radi se o propustu u projektu kojim su također predviđeni poklopci koji su preteški, što je riješeno 

njiovom podjelom, a zamjenica Općinskog načelnika je istaknula da je dijelom riješen i problem 

polaganja lijesa.  
 

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 e-

sjednice. Nadalje je utvrdila da je nazočna većina članova vijeća, te su ispunjeni uvjeti za rad vijeća 

određeni Poslovnikom.  
 

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

predložila je dopunu dnevnog reda novom točkom 10. „Odluka o osnivanju trgovačkog društva - 

prijedlog“. 
 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se dopuna dnevnog reda za 15. sjednicu Općinskog vijeća novom točkom 10. „Odluka o 

osnivanju trgovačkog društva - prijedlog“. 
 

Nakon toga utvrđuje se sljedeći  
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D N E V N I   R E D 
 

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 15. 

siječnja 2019. godine, 

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

3. Izvješće direktora PONIKVE VODA d.o.o. / PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. o aktualnim 

pitanjima,  

4. Odluka o dodjeli sredstava - prijedlog, 

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih 

prostora u vlasništvu Općine Baška - prijedlog,  

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Baška za 2018. godinu - prijedlog, 

7. Zaključak o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Baška - 

prijedlog, 

8. Zaključak o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Baška - prijedlog, 

9. Odluka o odobrenju kupnje nekretnina - prijedlog, 

10. Odluka o osnivanju trgovačkog društva - prijedlog, 

11. Razno.           

 

Ad 1./  
 

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

Z a k l j u č a k 
 

Usvaja se i potvrđuje Zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 15. siječnja 

2019. 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:  
 

• Izvješće o komunalnim aktivnostima u tijeku Općinski načelnik je prepustio Dariji Tomašić, koja je 

uvodno izvijestilao o radovima koji se financiraju iz posebnog fonda putem komunalnog društva 

PONIKVE. Izvršena je sanacija oštećenja obalnog puta od nevremena na potezu od Male rive do 

spomenika Emilu Geistlichu, te su popravljena oštećenja partera na Paladi.  Betonirano je kupalište i 

nasipano šljunkom, te su dovršene rampe za ulaz invalida na plaži. Ponovljeni natječaj za izvođenje 

radova izgradnje mrtvačnice u Batomlju je poništen zbog previsoke ponuđene cijene, te je od 

projektanta zatražena izmjena projekta u cilju smanjenja vrijednosti radova koji nisu neophodni, 

osobito kamene fasade koja znatno poskupljuje projekt. Postavljena su po 2 treptača u Dragi 

Bašćanskoj i Jurandvoru, te 3 u Baški. Završeni su radovi na uređenju trga na Funtani gdje će se 

posaditi čempres koji je naručen. Nabava električnih bicikala se planira realizirati do sredine 

svibnja.  

• Općinski načelnik je izvijestio o eskalaciji problema čagljeva, o čemu je održan sastanak s 

predstavnicima pastira koji su očajni zbog velikih šteta. Općina Baška je već uložila značajna 

sredstva u rješavanje problema kupnjom električnog pastira, uređenjem šumskog puta do komunade, 

sufinanciranjem čeka i isplatom naknada za odstrel čagljeva. Dodatno je naručena žica za 

ograđivanje i formiranje prolaza za usmjeravanje i lakši odstrel čagljeva, a očekuje se i dodjela 

sredstava za obnovu električnog pastira.  O problemu će se izvijestiti Mininistarstvo poljoprivrede i 

Hrvatski lovački savez. 

• Općinski načelnik je najavio da će ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar 22. 

ožujka 2019. godine u Baški nazočiti potpisivanju ugovora između Općine Baška i Agencije za 

pravni promet i posredovanje nekretninama, kojima će se urediti realizacija projekta društveno 

poticane stanogradnje, odnosno izgradnje tzv. POS stanova. 

• Općinski načelnik je najavio izložbu “Otok Krk u velikom ratu” autora prof. Tvrtka Božića u 

Galeriji “Zvonimir” u Baški u travnju 2019. godine, te 65. Festival folklora otoka Krka, čiji je 

domaćin ove godine Općina Baška. Festival će se održati 8. i 9. lipnja 2019. godine na Staroj rivi u 

Baški, uz nastup svih folklornih društava koja djeluju na otoku Krku, a s čijim  predstavnicima će se 

uskoro održati sastanak.  
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Ad 3./  
 

Općinski načelnik uvodno je izvijestio da je, slijedom zaključka Koordinacije Grada Krka i Općina 

otoka Krka, na sjednicu Općinskog vijeća pozvan g. Ivica Plišić, direktor komunalnih društava 

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i PONIKVE VODA d.o.o., radi podnošenja izvješća po pitanjima 

uvođenja sustava prikupljanja otpada „Od vrata do vrata“ i provođenja „EU projekta Sustav 

prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“. 
 

G. Plišić je istaknuo da se novi sustav prikupljanja otpada „Od vrata do vrata“ uvodi prvenstveno sa 

ciljem što većeg recikliranja i odvajanja otpada, te smanjenja količina koje se odvoze u županijski 

centar Marišćina. Na taj način se smanjuju troškovi i povećanje cijene usluge zbrinjavanja otpada. U 

tijeku je podjela posuda za otpad, po čijem završetku će se ukloniti vanjski javni setovi u Baški. Sve 

aktivnosti će se provoditi postepeno i u suradnji s Općinom. Za dijelove naselja, prvenstveno stare 

jezgre, gdje je pristup vozilima nemoguć, organizirat će se tzv. „zeleni otoci“, na kojima će se odvojeno 

odlagati otpad u ukopane spremnike (kontejnere). 

U diskusiji koja je uslijedila, g. Plišić je dao objašnjenja i odgovorio na postavljena pitanja vijećnika. 

Za prikupljanje otpada s Vele plaže gdje se sada koristi 10 do 18 vreća po segmentu, postavit će se 

setovi prema zahtjevima korisnika. Kampovi su izvan sustava i imaju posebne ugovore. Općinski 

načelnik je na kraju istaknuo da očekuje probleme u početku uvođenja novog sustava, ali smatra da će 

se s vremenom uhodati i da je dugoročno koristan, što potvrđuju iskustva drugih jedinica lokalne 

samouprave na otoku Krku. Dodatno je istaknuo prijedlog produljenja radnog vremena postojećeg 

reciklažnog dvorišta, čije je jednokratno radno vrijeme nedovoljno.  
 

Druga tema izvješća g. Plišića odnosila se na problematiku u dinamici, odnosno produljenju roka zbog 

ugradnje dodatne instalacije elektroničke komunikacijske mreže (EKM) velike brzine, te penalizacije 

zbog produljenja roka. Odobreno je produljenje roka, što će omogućiti ugradnju cijevi, a penalizacija 

će smanjiti udio bespovratnih sredstava. Penalizacija će se pokušati smanjiti žalbom, ali se računa na 

visinu penalizacije od 25% za koju će se uzeti povoljni kredit na rok od 15 godina, s počekom od 5 

godina, što će u tom razdoblju opteretiti cijenu vode u iznosu od 1,50 kuna po kubiku. Općinski 

načelnik je napomenuo da je udio Baške u tom zaduženju oko 5,8 milijuna kuna. G.Plišić je istaknuo da 

je neovisno o udjelu sredstava bitno nastaviti radove i završiti ih do 2023. godine, nakon koje Europska 

unija više neće sufinancirati, a obveza pročišćavanja će i dalje postojati, te će one sredine koje ne budu 

imale pročistače plaćati dnevne penale.  
 

Općinski načelnik je proširio točku dnevnog reda pitanjem postavljenim na prethodnoj sjednici 

Općinskog vijeća o kakvoći pitke vode u Baški, kada je zatraženo očitovanje isporučitelja usluge o 

istom. G. Plišić je donio i prezentirao izvješće iz kojeg slijedi da sve analize ukazuju na izvrsnu 

kakvoću vode. Vijećnica Nina Dumenčić, koja je na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća postavila to 

pitanje, zamolila je da se kopija izvješća dostavi svim članovima Općinskog vijeća.   

 

Ad 4./  
 

U materijalima za ovu točku dnevnog reda, vijećnicima je dostavljen prijedlog Odluke o dodjeli 

sredstava, s obrazloženjem.  
 

Nakon dodatnog obrazloženja Darka Krpana, voditelja Odsjeka načelnika, i kraće 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 i Nina Dumenčić) donosi 
 

Odluku o dodjeli sredstava 
 

(Za provedbu programa „IV. nogometna liga HNL“, koji je od iznimnog značaja za promidžbu Općine 

Baška, Nogometnom klubu “Vihor“ iz Baške izravno se dodjeljuju sredstva, osigurana u proračunu za 

2019. godinu, u iznosu od 235.000,00 kuna.) 

 

Ad 5./ 
 

U materijalima za ovu točku dnevnog reda, vijećnicima je dostavljen prijedlog Odluke o izmjeni i 

dopuni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Baška, s obrazloženjem.  
 

Nakon dodatnog obrazloženja Darka Krpana, voditelja Odsjeka načelnika, na poziv predsjednice, 

Općinsko vijeće većinom glasova (“ZA” su glasovali vijećnici Tanja Grlj, Andrej Valčić, Nina 
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Dumenčić, Miroslav Hrgovčić, Nataša Plišić, Emil Polonijo, Bruno Seršić i Majda Šale, a 

“SUZDRŽAN” je bio vijećnik Boris Barbalić) donosi 
 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje 

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška 

 

Ad 6./ 
 

U materijalima za ovu točku dnevnog reda, vijećnicima je dostavljen prijedlog Izvješća o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Općine Baška za 2018. godinu.  
 

Nakon dodatnog obrazloženja Darka Krpana, voditelja Odsjeka načelnika, na poziv predsjednice, 

Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Baška za 2018. godinu. 

 
 

Ad 7./ 
 

U materijalima za ovu točku dnevnog reda, vijećnicima je dostavljen prijedlog Procjene ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija Općine Baška.  
 

Nakon dodatnog obrazloženja Darka Krpana, voditelja Odsjeka načelnika, na poziv predsjednice, 

Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Baška. 

 

Ad 8./ 
 

U materijalima za ovu točku dnevnog reda, vijećnicima je dostavljen prijedlog Plana zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija Općine Baška.  
 

Nakon dodatnog obrazloženja Darka Krpana, voditelja Odsjeka načelnika, na poziv predsjednice, 

Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Baška, s tabelarnim dijelom. 

 

Ad 9./ 
 

U materijalima za ovu točku dnevnog reda, vijećnicima je dostavljen prijedlog Odluke o odobrenju 

kupnje nekretnina, s obrazloženjem.  
 

Nakon dodatnog obrazloženja Darka Krpana, voditelja Odsjeka načelnika, na poziv predsjednice, 

Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi 
 

Odluku  
 

1. Odobrava se kupnja zemljišta u zoni društvene namjene za izgradnju doma za starije osobe, 

označenog kao k.č. br. 2025/2 k.o. Baška - Nova, površine 388 m2, u vlasništvu Zlatka Lehpamera 

iz Samobora, Rude 130, po cijeni od 600,00 kuna/m2, odnosno ukupno 232.800,00 kuna, te se 

ovlašćuje Općinski načelnik zaključiti ugovor o kupoprodaji. 

2. Odobrava se kupnja zemljišta označenog kao k.č. br. 3316 k.o. Baška - Nova, površine 361 m2, u 

vlasništvu Ivana Dorčića iz Baške, Ribarska 6, po cijeni od 740,00 kuna/m2, odnosno ukupno 

267.140,00 kuna, te se ovlašćuje Općinski načelnik zaključiti ugovor o kupoprodaji 

 

Ad 10./ 
 

Općinski načelnik je uvodno izvijestio da je, nakon prezentacije poslovnog modela realizacije projekta 

izgradnje sunčane elektrane “Barbičin” na 10. sjednici Općinskog vijeća 13. kolovoza 2018. godine, 

nedavno održan sastanak s predstavnicima HEP-a na istu temu. Na sastanku je istaknut model po kojem 

je HEP na otoku Cresu preuzeo gotov projekt izgradnje sunčane elektrane na zakupljenom crkvenom 
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zemljištu, ali Općina Baška želi podići projekt na višu razinu. Cilj je osnivanje javnog komunalnog 

energetskog poduzeća u koje bi se nastojalo uključiti ostale jedinice lokalne samouprave otoka Krka i 

lokalno stanovništvo, a nakon toga ostale potencijalne poslovne partnere. U taj model se ne uklapa 

HEP, koji uvjetuje najmanje 51% udjela u vlasništvu i upravljanju. 

Kako bi se čim prije krenulo u realizaciju tog za Općinu Baška izuzetno značajnog projekta, na sjednicu 

vijeća je ponovo pozvan predstavnik Energetske zadruge Otok Krk Vjeran Piršić, koji je prezentirao 

model osnivanja trgovačkog društva i izračun troškova i prihoda.  

G. Piršić je istaknuo da Općina Baška nakon osnivanja društva s minimalnim temeljnim kapitalom od 

20.000,00 kuna može za višestruku vrijednost projekt prodati HEP-u ili trećoj osobi, ali dugoročno 

može očekivati veću korist da sama dovrši projekt uz uključivanje partnera kroz društveni ugovor kojim 

će maksimalno zašititi interese Općine.  
 

Nakon izlaganja g. Piršića i kraće rasprave, Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću 

donošenje odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ciljem realizacije projekta izgradnje sunčane 

elektrane „Barbičin“ kapaciteta 5MW na području Općine Baška. 
 

Na poziv predsjednice, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
 

Odluku o osnivanju trgovačkog društva 
 

(Daje se suglasnost Općinskom načelniku da, u ime i za račun Općine Baška, kao osnivača i jedinog 

člana, osnuje trgovačko društvo OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih 

izvora - skraćena tvrtka: OK ENERGIJA d.o.o.) 

 

Ad 11./ 
 

• Vijećnik Boris Barbalić izvijestio je o inicijativi za obnovu udruge privatnih iznajmljivača koja je 

više godina neaktivna, te se predlaže osnivanje nove udruge ili aktiviranje dosadašnje. U 

međuvremenu je u saznanju za jednaku inicijativu koju podržava i Općinski načelnik, pa ga 

zanima što se po tome poduzima kako se ne bi nepotrebno duplirale aktivnosti. Općinski načelnik 

je izvijestio da će sljedeći tjedan biti održan sastanak na kojem će članovi stare udruge osnovati 

novu udrugu privatnih iznajmljivača.  

• Vijećnik Emil Polonijo je predložio da se od sljedeće školske godine financira nastava informatike 

od prvog razreda osnovne škole. Općinski načelnik se obvezao provjeriti da li škola ima 

kadrovske mogućnosti za to. 

• Vijećnica Majda Šale predlaže da se udruge koje Općina Baška sufinancira obvežu na 

uključivanje u program obilježavanja Dana Općine i Ribarskog dana. Općinski načelnik je 

napomenuo da obično te udruge i sudjeluju u tim programima, a vjerojatno je moguć i veći 

angažman. 

• Na pitanje vijećnice Majde Šale, Općinski načelnik je izvijestio da je upravo objavljen  program 

manifestacije “Crna ovca 2019.”, te da je Općina Baška sklopila ugovor o sufinanciranju 

manifestacije pod jednakim uvjetima kao prošle godine. Zamjenica Općinskog načelnika 

izvijestila je o programu “Crne ovce” u kojem će prvog dana sudjelovati Goran Bare i “Majke”, 

drugog dana “Pips, chips i videoclips”, te trećeg dana “Let 3” i “El Combo”. 

• Vijećnica Nataša Plišić zanima da li će se iskoristiti radovi izgradnje vodovoda i kanalizacije u 

Ulici kralja Tomislava i Zagrebačkoj ulici, radi rješavanja oborinske odvodnje u istim ulicama. 

Darija Tomašić je izvijestila da na toj dionici za sada nije planirana izgradnja oborinske odvodnje, 

a Općinski načelnik je istaknuo da ima više drugih zahtjevnijih ulica koje vape za oborinskom 

odvodnjom. 

• Vijećnik Miroslav Hrgovčić upozorio je na neurednu općinsku parcelu na Zaroku kod vile Stefani, 

na kojoj su smještene posude za otpad koje se uklanjaju početkom primjene sustava prikupljanja 

otpada „Od vrata do vrata“. Parcela je nasipana i kiše je ispiru te nanose materijal na cestu. 

Općinski načelnik je prihvatio sugestiju za uređenje parcele, uz napomenu da zbog neriješenih 

imovinsko-pravnih odnosa to ranije nije bilo moguće.  
  

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

21:45 sati. 

 

Zabilježio:       Predsjednica: 

 

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

 

 


