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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: 2142-03-03/2-15-19   

Baška, 28. srpnja 2015. godine 

Z A P I S N I K 

sa 44. sastanka Kolegija načelnika,  

održanoga 28. srpnja 2015. godine, s početkom u 09:00 sati 

 

Nazočni: Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik Općinskog načelnika, Mladen Hero, pročelnik 

JUO 

Ostali:  Darko Krpan, voditelj Ureda načelnika, Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo, Neven Dorčić, komunalni redar u Odsjeku za 

komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (samo pod točkom 

1.1.) 

 

Pročelnik JUO je izvijestio da je za izdavanje, poništenje, obustavu postupaka i dr. u svezi s 

koncesijskim odobrenjima, Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom 

dobru, ovlašteno Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška, koje izdavanje koncesijskog 

odobrenja uvjetuje prethodnim plaćanjem troškova i naknade za koncesijsko odobrenje. 

Pojednostavljeno, pravo obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru temeljem koncesijskog odobrenja 

stječe se tek uplatom troškova i naknade za koncesijsko odobrenje. 

 

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

1. U odsutnosti Općinskog načelnika, temeljem ovlaštenja iz Zakona i Statuta, zamjenik 

Općinskog načelnika odlučuje: 

1.1. Nakon pregledanog izvješća o stanju zakupa javne površine i koncesijskih odobrenja i 

dugovanja korisnika, te primljene uvodne obavijesti, nalaže se: 

 korisnike javne površine, kojima je to odobreno ali nisu zaključili ugovore, potaknuti na 

njihovo sklapanje (komunalni redar), 

 dužnike upozoriti na nužnost žurnog podmirenja dugovanja (komunalni redar), 

 za bespravne korisnike (oni koji ili nisu podnijeli ili nisu u utvrđenom roku nadopunili 

zahtjev) pripremiti izdavanje prekršajnih naloga (komunalni redar), 

 Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja, na daljnje postupanje, proslijediti popis 

osoba koje obavljaju djelatnost na pomorskom dobru, kojima je na zahtjev uvjetno 

izdano koncesijsko odobrenje, a koji su se oglušili na poziv za plaćanje troškova 

postupka i naknade za koncesijsko odobrenje (pročelnik). 

1.2. Obzirom da je Aniti Ikić (zakupnica javne površine u ulici E. Geistlicha) poziv za 

zaključenje aneksa ugovora u roku od 3 dana od dana zaprimanja, sve pod prijetnjom 

raskida temeljnog ugovora, uručen 16. srpnja 2015. godine, a Anita Ikić nije postupila na 

zahtijevani način u ostavljenom roku, raskida se, odnosno otkazuje ugovor o zakupu javne 

površine Klasa: 363-01/14-05/62, Urbroj: 2142-03-02/1-14-1, zaključen 22. svibnja 2014. 

godine između Općine Baška kao zakupodavca i Anite Ikić (obrt „Anita“) iz Rijeke, 

Vukovarska 16, kao zakupnika. 

1.3. Prihvaća se ponuda IBIX d.o.o. Rijeka, Braće Bačić 41, OIB 47121232433, od 16. srpnja 

2015. godine, za nabavu uništavača dokumentacije PS-53c Fellowes 4653101, po cijeni od 

994,85 kuna (bez PDV-a); 

1.4. Prihvaća se ponuda IDEO PLAN j.d.o.o. Pula, Mletačka 12, OIB 84241711093 od 26. 

lipnja 2015. godine, za izradu sistematizacije radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Baška, po cijeni od 26.800,00 kuna (bez PDV-a); 

1.5. Prihvaća se ponuda Galerije MARS, vl. Marina Superina, iz Baške, Emila Geistlicha 26, 

OIB 68600567487, za izradu 2 cvjetna aranžmana povodom Dana domovinske zahvalnosti, 

u ukupnom iznosu od 600,00 kn (bez PDV-a). 
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2. Zamjenik Općinskog načelnika preuzima obavezu: 

2.1. Organizirati sastanak s ELIS INŽENJERING d.o.o. Rijeka radi dogovora o izradi projektne 

dokumentacije za rekonstrukciju sustava javne rasvjete; 

2.2. Po zahtjevu skupine mještana Drage Bašćanske i Batomlja za nasipavanje puta od Banja do 

skala za Svetište Majke Božje Goričke, zatražiti ponudu TD Baška d.o.o.; 

2.3. Nabaviti mobilni telefonski aparat za Mjesni odbor Baška.  
 

3. Pročelnik JUO zadužuje se: 

3.1. Kontaktirati predsjednika Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška, te 

predložiti žurno sazivanje sjednice radi rješavanja pristiglih zahtjeva za davanje 

koncesijskih odobrenja, te poduzimanja odgovarajućih mjera protiv osoba kojima je 

uvjetno izdano odobrenje, ali nisu uplatili troškove i naknadu za odobrenje (točke 2. i 3.1. 

Zapisnika) - pročelnik izvješćuje da je usmeno, 15. srpnja 2015. godine (sjednica 

Općinskog vijeća), izvijestio predsjednika Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja o 

predmetima koje treba riješiti, a da je istu obavijest jutros, e-mailom, uputio svim 

članovima Vijeća. 
 

4. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

4.1. objaviti na web stranicama Općine Baška poziv za uplatu pomoći teško oboljelom Zrinku 

Kaurinu iz Bakra. 
 

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

zadužuje se: 

5.1. Prema zaprimljenim rješenjima o izvedenom stanju provjeriti da li se i koji legalizirani 

objekti nalaze izvan granica građevinskog područja - ubuduće prilikom obračuna naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru obavezno provjeriti isto te reagirati 

prema Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ. 
 

 

 

Dovršeno u  10:00 sati 

 

 

Zapisnik sastavio:      Zamjenik Općinskog načelnika: 

 

Darko Krpan, v.r.      Hajrudin Mulaosmanović, v.r. 

 

 

 

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. 


