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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A    B A Š K A 
 

KLASA: 030-01/15-01/1 

URBROJ: 2142-03-03/2-15-14   

Baška, 8. lipnja 2015. godine 

 

Z A P I S N I K 

 

s 39. sastanka Kolegija načelnika, održanoga 8. lipnja 2015. godine, s početkom u 10:00 sati 

 

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

Općinskog načelnika, Mladen Hero, pročelnik JUO 

Ostali:  Darko Krpan, voditelj Ureda načelnika, Ivana Lončarić Trinajstić, voditeljica Odsjeka 

za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

 

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

 

1. Općinski načelnik odlučuje: 

1.1. odobrava se sklapanje ugovora o sufinanciranju filma „AZ, Branko pridivkom Fučić“, s 

ISTRA FILM Rijeka, Brdo 7a, OIB 29845570436, u iznosu od 9.000,00 kuna; 

1.2. Odobrava se sklapanje ugovora o djelu s Đurom Mađarevićem iz Baške, za rad u crkvi Sv. 

Marka, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2015. godine, uz naknadu od 5.650,00 kuna 

bruto; 

1.3. odobrava se rad učenika/studenta u Zavičajnom muzeju Baška, u razdoblju od 15. lipnja do 

15. rujna 2015. godine, uz naknadu od 15,32 kuna po satu rada; 

1.4. utvrđuje se visina naknade za rad  pripadnika Jedinice prometne mladeži u iznosu od 15,32 

kuna po satu rada; 
 

2. Pročelnik JUO zadužuje se: 

2.1. pripremiti nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Baška kojima će se predvidjeti popust korisnicima poslovnih 

prostora koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a. 
 

3. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

3.1. koordinirati aktivnosti u svezi s obilježavanjem Dana Općine Baška -  pripremiti pozivnice 

za slanje e-mailom 

3.2. Zatražiti ponudu za zastavice za postavljanje na stupove - kompletirati nedostajući broj koji 

je ukraden - naručiti zastavice većih dimenzija,  

3.3. u dogovoru s prometnim redarom uvesti u rad pripadnike Jedinice prometne mladeži, te 

zatražiti ponudu za izradu nedostajuće uniforme, 

3.4.  pripremiti raspored radnog vremena i organizirati rad u crkvi Sv. Marka i Zavičajnom 

muzeju Baška, objaviti obavijesti o radnom vremenu. 

 

4. Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

zadužuje se: 

4.1. Zatražiti ponudu za nabavu uređaja za kontrolu trajanja parkiranja za više parkirnih mjesta u 

Ulici kralja Zvonimira ispred ljekarne i TZ-a; 

4.2. zatražiti ponudu tvrtke Megamont za dostavu dodatnih 5 daljinskih upravljača koji će se uz 

naknadu ustupiti vanjskim korisnicima sukladno odluci načelnika; 

4.3. uputiti putem E-maila poziv općinskim vijećnicima za prezentaciju konačnog prijedloga 

PUR-a Općine Baška, koja će se održati 1. srpnja 2015. godine u 15:00 sati. Uz poziv 

dostaviti prijedlog PUR-a.  

4.4. Od podnositelja zamolbi za postavu izložbenih ormarića uz zahtjev tražiti i dopunu sa 

potvrdama o nepostojanju poreznog duga i duga prema TD Baška; 

4.5. Provjeriti pritužbe Sanje Rendulić na zaustavljanje autobusa i buku u Ulici Ante Starčevića; 
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4.6. Pokrenuti postupak uklanjanja terase i tende sa terase UO Captains, obzirom da za 

korištenje istog nije podnesena zamolba. 

 

5. Primljene su informacije: 

- o završetku radova na obnovi fasade zgrade Općine, 

- o izdavanju naloga za uklanjanje jedra ispred „Cicibele“, 

- o zaključenju natječaja za prodaju zemljišta. 

 

 

Dovršeno u  12:30 sati 

 

 

 

Zapisnik sastavio:      Općinski načelnik 

Darko Krpan       Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec. 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Općinskom načelniku, 

2. zamjeniku Općinskog načelnika, 

3. pročelniku JUO, 

4. Uredu Općinskog načelnika - ovdje, 

5. Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - ovdje, 

6. Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo - ovdje, 

7. pismohrana - ovdje. 


