
REPUBLIKA HRVATSKA  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A    B A Š K A 

KLASA: 030-01/14-01/1 

URBROJ: 2142-03-03/1-14-25  

Baška, 12. siječnja 2015. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 24. i 25. sastanaka Kolegija načelnika, održanih 25. studenoga 2014. godine, odnosno 16. prosinca 2014. 

godine 

 

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. 

 

Uz napomenu da, iz objektivnih razloga (izostanak službenika), zapisnici sa sastanaka nisu mogli biti sačinjeni 

pravodobno, naknadno je urađen ovaj zapisnik, koji sadrži bitne odluke, zaključke i naputke donesene na 

navedenim sastancima. Nakon razmatranja aktualnih predmeta i iznesenih razmišljanja, odnosno stavova, u svezi 

s istima: 

25. studenoga 2014. godine: 

Općinski načelnik odlučuje: 

1. Odobrava se odgoda plaćanje komunalnog doprinosa, uz obračun zakonske zatezne kamate, do 31. 

prosinca 2015. godine: 

 Zvonku Čubraniću iz Zagreba, Stjepana Ljubića Vojvode 22, 

 Mariji Radić, iz Baške, Batomalj 53, 

2. Odobrava se plaćanje računa Trgovini Krk d.d. iz Malinske, Dubašljanska 80, broj 

100000263/50/9041, u iznosu od 1.056,05 kn, za robu koju je preuzeo predsjednica MO Jurandvor, a za 

proslavu svetkovine Svetog križa, 

3. Prihvaća se ponuda IPPON d.o.o. iz Krka, O. Keršovanija 10, za izradu i graviranje 31 komada plaketa 

i priznanja („Sportaš godine otoka Krka“ za 2014. godinu), po ukupnoj cijeni od 6.064,00 kn (PDV 

uključen). 

4. Prihvaća se ponuda Bar d.o.o. iz Rijeke, Z. Kučića 3, za nabavu 650 čestitki – stolnih kalendara, po 

cijeni od 2,65 kn/komad (bez PDV-a), te se, po primitku, odobrava plaćanje računa za isto. 

5. Prihvaća se ponuda obrta Proizvodnja pijeska „BELICA“, vl. Hrvoje Mrakovčić iz Punta, I.G. 

Kovačića 57, za popunjavanje fuga i dobavu, dopremu i ugradnju kamneih gromada (školjera) radi 

zaštite kamenog potpornog zida koga more potkopava, po cijeni od 27.180,00 kn (bez PDV-a). 

6. Odobrava se postava jednog rasvjetnog tijela javne rasvjete u Ulici Na vrti, kod kbr. 12 (zamolba Igora 

Prodanovića). 

7. Odobrava se isplata 5.000,00 kn, osiguranih u proračunu Općine Baška, Boćarskom klubu „Jabuka“. 

8. Ne prihvaća se prijedlog prodaje k.č. br. 1326 k.o. Baška nova – vlasništvo Općine Baška, za što je 

zainteresiran Marijan Čukman iz Baške, Dol 20. 

9. Prihvaćaju se prijedlozi otkupa općinskog zemljišta: 

 k.č. br. 2363 k.o. Baška - nova, površine 196 m2,  

 k.č. br. 2228/1 k.o. Baška - nova, površine 81 m2,  

 5/6 k.č. br. 2030/12 k.o. Baška - nova, površine 50 m2, 

te se iste prijedloge nalaže proslijediti Općinskom vijeću na razmatranje. 

10. Zbog neraspolaganja odgovarajućim proračunskim sredstvima, nema mogućnosti financijski 

poduprijeti 14. donatorski bal Društva Crvenog križa PGŽ. 

11. Na uvid Općinskom vijeću nalaže se proslijediti Izvješće o kakvoći mora u 2014. godini Nastavnog 

ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ. 

12. Odsjeku za komunalni sustav… nalaže se: 

 utvrditi općinsko vlasništvo zemljišta u Jurandvoru i Batomlju, prvenstveno u obuhvatu „poslovne 

zone“, 

 sukladno uputi „Bašćanskih prijatelja“, pregledati izloge zatvorenih poslovnih objekata i, prema 

potrebi, upozoriti vlasnike na neprimjerenost obljepljivanja istih novinskim papirom, krpama i sl., 

 ispitati mogućnost navodnjavanja zelenih površina na Paladi iz prirodnih ispusta vode (bunara), 

 zatražiti ponudu saniranja krova mrtvačnice u Dragi Bašćanskoj, kako se uočeno manje oštećenje 

ne bi proširilo, 
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 provjeriti navode MO Jurandvor (prema popisu) i, ako su isti opravdani, postupiti po istima. 

 

 

16. prosinca 2014. godine: 

Općinski načelnik odlučuje: 

1. Sukladno odredbama Odluke o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora (SN PGŽ broj 46/12), te 

odredbama zaključenog Ugovora, ne može se udovoljiti zamolbi zakupnika Centar Brač d.o.o. iz 

Zagreba, Ilica 44, za odobrenje davanja predmeta zakupa (javna površina na autobusnoj postaji u 

Jurandvoru) u podzakup, niti za smanjenje ugovorene zakupnine. Razmatrati bi se mogao eventualni 

prijedlog sporazumnog raskida ugovora. 

2. Ocjenjuje se da ne postoje objektivne pretpostavke za uvođenje sustava javnih bicikala, pa tako niti za 

sudjelovanje na odgovarajućem natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (prijedlog: 

Sustav javnih bicikala d.o.o., Maceljska ulica 4, Zagreb). 

3. Zbog postojećih live kamera, koje su opet u funkciji, nema potrebe razmatrati prihvaćanje projekta 

Live Cam Croatia (ponuditelj: Security projekti d.o.o., Trg Antuna Cvitkovića 17, 10415 NOVO 

ČIČE). 

4. Zbog neraspolaganja odgovarajućim proračunskim sredstvima, nema mogućnosti financijski pomoći 

izbor osobe otoka Krka za 2014. godinu u organizaciji nezavisnog portala Otok Krk. 

5. Slijedom zamolbe za, zbog potreba posla, povremeno (2 dana tjedno) korištenje stana iznad ambulante, 

zaprimljene od medicinske sestre Elizabete Pernić iz Krka, Kvarnerska 15, skreće se pozornost da 

mogućnost povremenog korištenja nije predviđena, niti razrađena, odnosnim aktima, pa niti zamolbi 

nije moguće udovoljiti, ali da je traženi stan slobodan izvan razdoblja rada turističke ambulante – od 01. 

listopada do 31. svibnja, pa bi se, u istom razdoblju, eventualno, mogao i iznajmiti po tržišnim uvjetima 

(najamnina, režijski troškovi…). 

6. U uvjetima nedorečenosti zakonske regulative, prvenstveno glede nadzora obavljanja djelatnosti i 

sumnjive učinkovitosti istoga, a što je u 2014. godini rezultiralo agresivnim, nedopuštenim i 

nekontroliranim branjem samoniklog ljekovitog bilja po otocima, te, zbog toga, i prosvjedima 

ogorčenog stanovništva, odbija se na bilo koji način, pogotovo ne pozitivno, odrediti o obavijesti tvrtke 

ZLATNI LIPANJ j.d.o.o. iz Zlatar Bistrice, Kolodvorska 4 a, koja se obratila nadležnom ministarstvu 

zamolbom za dopuštenje sakupljanja samoniklog bilja, ma koliko se to pokušavalo prikazati održivim. 

7. Prihvaća se ponuda TD Baška d.o.o. iz Baške, Palada 88, broj 37 od 05. prosinca 2014. godine, za 

popravak zidova u ambulanti, po cijeni od 600,00 kn (bez PDV-a). 

8. Prihvaća se ponuda obrta „Jurešić i sinovi“, vl. Slavko Jurešić iz Drage Bašćanske, Draga Bašćanska 

271, za izvođenje zemljanih i građevinskih radova izmještanja ormara za struju i telefona kod Lovačkog 

doma u Batomlju, po cijeni od 8.370,00 kn. 

9. Odobrava se narudžba i plaćanje blagdanske čestitke koja će se emitirati na Radiju O.K. 

10. Slijedom zanimanja Željka Pintara iz Koprivnice, Generalićeva 3, za otkup zemljišta u vlasništvu 

Općine Baška, ocjenjuje se da nije interes Općine Baška otuđiti nekretninu označenu kao k.č. br. 1011 

k.o. Baška nova (uz zavoj na Zaobilaznici – Kricin), dok će se Općinskom vijeću, na razmatranje, 

proslijediti prijedlog prodaje nekretnine označene kao k.č. br. 4060/2 k.o. Baška nova (Zarok). 

11. U gabaritima iz prethodnih godina, prema važećim uvjetima, odobrava se davanje u zakup javne 

površine za formiranje ugostiteljskih terasa U.O. „Franica“ i U.O. „Forza“. 

12. Pročelnik JUO zadužuje se: 

 za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremiti poziv ravnateljima Zavoda za hitnu medicinu 

PGŽ – gosp. Davoru Vukobratu (HMP) i Doma zdravlja PGŽ – gosp. Borisu Ritoši (Turistička 

ambulanta), radi komentiranja dostavljenih izvješća, 

 pripremiti prijedloge dorada akata (Statut, Poslovnik o radu Općinskog vijeća…), na način da 

se, prema sugestijama GONG-a, doprinese većoj transparentnosti rada, 

 pripremiti obavijest Županijskoj lučkoj upravi Krk o osiguranim proračunskim sredstvima 

(1,150.000,00 kn) za popločenje Male rive, te zatražiti žurnu provedbu postupka javne nabave 

i obvezno uključenje predstavnika Općine Baška u povjerenstvo za provedbu postupka, 

 s ostalim organizacijskim jedinicama razvidjeti mogućnosti odobrenja određenih povlastica 

ugostiteljskim objektima koji pripremaju i služe hranu – restaurantima i sl, a koji bi radili 

cijelu godinu, 

 od odvjetnika zatražiti savjet za postupanje u svezi s rješenjem imovinsko-pravnih odnosa na 

objektu „Malin“,  koji su uknjiženi vlasnici prodali nekadašnjem, navodno, Zavodu za starine 

(ili nešto sl.). 

13. Odsjek za komunalni sustav… zadužuje se: 
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 zatražiti ponudu za stupić, kojim će se zapriječiti nekontrolirano parkiranje na dijelu 

parkirališta „Kav“, te razraditi prijedlog korištenja istoga parkirališta – broj parkirnih mjesta, 

način uređenja…, 

 postupiti po zaključcima sa sastanka s predstavnicima Županijske uprave za ceste, 

 razraditi prijedlog saniranja podlokanog putića/staze uz more iza Bunculuke, uz uključenje 

komunalnog redara i lučkog kapetana, te postaviti znak upozorenja „kretanje na vlastitu 

odgovornost“, 

 organizirati razmještaj ispravnih igrala s igrališta kod zgrade osnovne škole na druga dječja 

igrališta, a neispravna, ili popraviti ili ukloniti/baciti/otpisati, 

 proslijediti obavijest Ksenije Bonefačić o štetnom djelovanju podzemnih voda na području „Na 

vodi“ Hrvatskim vodama, 

 predložiti angažman novog mjernika koji će utvrditi stvarno stanje spornih međa između 

nekretnina u vlasništvu Općine Baška i obitelji Škrobonja na Batomlju, koje troškove će, ako 

se ispostavi da je Općina Baška u pravu, snositi obitelj Škrobonja (prema dogovoru sa sastanka 

u prostorijama Općine Baška). 

 

 

 

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. 


