
REPUBLIKA HRVATSKA  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A    B A Š K A 

KLASA: 030-01/15-01/ 

URBROJ: 2142-03-03/1-15-  

Baška, 16. veljače 2015. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 28. sastanka Kolegija načelnika, održanog 03. veljače 2015. godine, u 10,00 sati 

 

Nazočni: mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik, Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik 

Općinskog načelnika, Mladen Hero, Pročelnik JUO 

Ostali:  Ivana Lončarić Trinajstić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i 

računovodstvo. 

 

Nakon razmatranja aktualnih predmeta i iznesenih razmišljanja, odnosno stavova, u svezi s istima: 

Općinski načelnik odlučuje: 

1.1. Prihvaća se ponuda Ugostiteljstvo i prijevoz ''Oleander'', vl. Vanes Dekanić iz Baške, Kralja 

Zvonimira 134, OIB 72787810524, za radove iskopa zemljišta radi proširenja ulice Pešćivica i 

uklanjanje postojećeg betonskog zida,  po cijeni od  27.974,40 kuna - ponuda broj  1  od 23. 

siječnja 2015. godine. 

1.2. Prihvaća se ponuda Infoprojekt d.o.o. Rijeka, Miroslava Krleže 4, OIB: 47097666873, za 

dobavu Scan Canon valjka DR-C120,  po ukupnoj cijeni od 400,00 kuna (bez PDV-a) – ponuda 

broj 011/15  od 26. siječnja 2015. godine. 

1.3. Prihvaćaju se ponude  Infoprojekt d.o.o. Rijeka, Miroslava Krleže 4, OIB: 47097666873, za 

dobavu slijedeće opreme: 

- Multifunkcijski uređaj HP Advantage 4645,  po ukupnoj cijeni od 770,00 kuna (bez PDV-a) – 

ponuda broj 017/15  od 05. veljače 2015. godine, 

- Računalo sa periferijom AMD,  po ukupnoj cijeni od 6.052,40 kuna (bez PDV-a) – ponuda 

broj 008/15  od 21. siječnja 2015. godine, 

- Računalo Intel Core,  po ukupnoj cijeni od 7.802,40 kuna (bez PDV-a) – ponuda broj 007/15  

od 21. siječnja 2015. godine 

1.4. Prihvaća se ponuda Beato signal d.o.o., Buje, Plovanija, Istarska 23, OIB-38481082519,  za 

izradu i dostavu obavijesne ploče opasnosti od odrona,  po ukupnoj cijeni od 468,00 kuna (bez 

PDV-a) – ponuda broj P011-15  od 21. siječnja 2015. g.  

1.5. Prihvaća se ponuda Megamont d.o.o. Matulji, Popovićev put 2D, OIB64536314217,  dobavu i 

postavu podiznog stupa u inox izvedbi sa pratećom opremom,  po ukupnoj cijeni od 28.502,60 kuna 

(bez PDV-a) – ponuda broj 2015/000124-14112  od 20. siječnja 2015. g. 

1.6. Prihvaća se ponuda Šušnić d.o.o. iz Rijeke, Brdo 13, OIB: 32325007648,  za usluge poslovnog 

savjetovanja (sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 za 2015. godinu, po cijeni 

od 6.600,00 kn (bez PDV-a). 

1.7. Zbog neraspolaganja odgovarajućim proračunskim sredstvima ponudu predstava i animacijskih 

programa za karneval i maškare Dječjeg kazališta „ŠARENI SVIJET“ iz Karlovca, M. Krleže 5, 

OIB: 58178439927, nije moguće prihvatiti. 

1.8. Odobrava se zaključenje novog sporazuma o korištenju prostorija u Narodnom domu u Jurandvoru 

s KD „Šoto“, na razdoblje od 5 godina, a kojim će se korisniku uvrstiti i obveza plaćanja režijskih 

troškova (pozvati na razgovor Krunoslava Čuljata, predsjednika KD Šoto i predsjednika vijeća MO 

Jurandvor na razgovor o istome). 

1.9. Nalaže se raspisati natječaj za davanje u zakup javne površine – montažni objekt u Ulici Emila 

Geistlicha, preko puta objekta Atrium, maksimalne površine 15 m², s namjenom: prodaja sladoleda 

i slastičarskih proizvoda, na razdoblje do 31. prosinca 2015. godinu, uz početnu zakupninu od 

40.000,00 kn, te ostale uvjete, istovjetne onima koji su važili u prethodnom razdoblju. 

1.10. Odobrava se zatražiti ponude procjene tržišne vrijednosti općinskog zemljišta, koje će, 

moguće, biti predmet kupoprodaje, kako slijedi: 

1.11. Odobrava se zatražiti ponude procjene tržišne vrijednosti općinskog zemljišta, koje će, 

moguće, biti predmet kupoprodaje, kako slijedi: 

 K.č. br. 2038/3, 2038/4,2038/6 i 2030/13 k.o. Baška nova (zainteresirana osoba – Ivica 

Bonefačić),  

 K.č. br. 2576, 2582, sve k.o. Baška nova (zainteresirana osoba – VITUS d.o.o.), 
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 K.č. 2491 k.o. Baška-nova (zaiteresirani FPS d.o.o.) 

1.12. Na zamolbu Polar 1 d.o.o. iz Baške, Ulica Emila Geistlicha 45 b, odobrava se privremeno 

otvaranje ogradnog zida k.č. br. 3999 k.o. Baška nova, u širini od cca 4 m, za potrebe izvođenje 

građevinskih radova, uz obvezu vraćanja istog u prvobitno stanje po dovršetku radova, najkasnije 

do 31. ožujka 2015. godine. 

1.13. Nalaže se zatraži ponudu izrade idejnog rješenja priključaka na javnu rasvjetu, ali i izvođenja 

radova, za štandove (bukeri) u Ulici Emila Geistlicha, preko puta hotela „Zvonimir“. 

1.14. Mada se ne raspolaže znatnijim proračunskim sredstvima, ipak, prije razmatranja zamolbe 

Udruge „Zlatni otok pjeva“ za sufinanciranje festivala „Zlatni otok pjeva 2015.“, zahtijeva se 

zatražiti preciznije izvješće o prihodima i rashodima prošlogodišnje manifestacije, te naznaku 

iznosa kojim se očekuje sufinanciranje. 

1.15. U smislu odredbi članka 8. stavak 2. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine“ 

Primorsko-goranske županije broj 56/09, 52/11), za neizgrađeni dio zgrade u gradnji, u Ulici kralja 

Zvonimira 98 (PDM Guliver d.o.o., Forza Baška d.o.o.), vlasnik se oslobađa obveze plaćanja 

komunalne naknade, dok se isti ne izgradi. Istovremeno, obveza komunalne naknade ostaje za 

poslovne prostore u prizemlju, koji će, i prema obavijesti vlasnika, ionako, poslovati veći dio 

godine (od Uskrsa). Obveza je vlasnika prostora obavijestiti Općinu Baška o dovršenju radova na 

zgradi. 

1.16. Daje se suglasnost Afabile d.o.o. iz Rijeke, Pomerio 25, OIB: 97260752050, za prekop 

površine u dužini cca 6 m, širini 0,25 m i dubini 0,40 m, sve u svrhu priključenja na javnu 

odvodnju kioska u Ulici Emila Geistlicha. Korisnik ove suglasnosti obvezan je radove izvesti 

najkasnije do 31. ožujka 2015. godine, po pravilima struke i prema tehničkim uvjetima Ponikve 

d.o.o., uz nadzor Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, a 

po završetku istih, površine obuhvaćene radovima privesti stanju koje je prethodilo izvođenju 

radova. 

2. Nalaže se revidirati ugovore kojima su općinski prostori ustupljeni na korištenje udrugama koje se 

financiraju iz općinskog proračuna, te pripremiti anekse ugovora, kojima će se korisnicima utvrditi obveza 

plaćanja/nadoknade režijskih troškova, na temelju čega će se i brojila (struja, voda…) prenijeti na korisnike 

(Odsjek za proračun…, pročelnik). 

3. Zadužuje se referentica za administrativno-arhivske poslove sve aktualne ugovore, neovisno kada su 

zaključeni, uvesti u registar ugovora, te od Infoprojekta d.o.o. zatražiti doradu programa, kojim će se u 

navedeni registar uvrstiti na koji su iznos ugovori zaključeni, mogućnost upozorenja na istek ugovora 

najmanje 1 mjesec ranije i drugo što se ocijeni potrebnim. 

 

Dovršeno u 15,00 sati. 

 

 

 

Zapisnik sačinio:       Općinski načelnik 

 

Mladen Hero       mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec. 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Općinskom načelniku, 

2. zamjeniku Općinskog načelnika, 

3. pročelniku JUO, 

4. Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – ovdje, 

5. Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo – ovdje, 

6. pismohrana – ovdje. 


