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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: 2142-03-03/2-15-25   

Baška, 22. rujna 2015. godine 

Z A P I S N I K 

s 50. sastanka Kolegija načelnika,  

održanog 22. rujna 2015. godine s početkom u 13:30 sati (1. dio)  

i 23. rujna 2015. godine s početkom u 7.30 sati (2. dio) 

 

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

Općinskog načelnika  

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

za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Kay 

Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo 
 

 

1. Nakon razmatranja aktualnih predmeta i iznesenih razmišljanja, odnosno stavova u svezi s 

istima, Općinski načelnik odlučuje: 

1.1. prihvaća se ponuda igr d.o.o. Zagreb, Augusta Šenoe 9, OIB 00000519429, od 11. rujna 

2015. godine, za vođenje projekta „Izrada projektne dokumentacije za gradnju sunčane 

elektrane Barbičin kapaciteta 5 MW na području Općine Baška“, po cijeni od 12.400,00 

kuna/mjesečno (bez PDV-a), odnosno ukupno 198.400,00 kuna (bez PDV-a) za rok od 16 

mjeseci - s ponuditeljem će se sklopiti ugovor; 

1.2. odobrava se sufinanciranje posebnog priloga „Godišnjak prvašića 2015/2016“ u „Novom 

listu“ u iznosu od 1.000,00 kuna (bez PDV-a); 

1.3. zbog nedostatka proračunskih sredstava, ne prihvaća se zamolba Šahovskog saveza 

Primorsko-goranske županije za sufinanciranje šahovskog turnira „Zlatni otok Krk 2015“;  

1.4. zbog nedostatka proračunskih sredstava, ne prihvaća se zamolba UHDDR za sufinanciranje 

susreta djece hrvatskih branitelja; 

1.5. ne prihvaća se prigovor PET U POLA j.d.o.o. Đurđekovec, Ledinice 4, OIB 61356522581, 

podnesen protiv Prekršajnog naloga KLASA: UP/I-363-04/15-02/81, URBROJ: 2142-03-

0373-3-15-1 od 27. kolovoza 2015. godine, jer je iz zapisnika o uviđaju razvidno da je 

okrivljenik bepravno postavio reklamu na javnu površinu; 

1.6. ne prihvaća se zahtjev Marija Dedića, vl. Trgovačkog obrta „Suvenir“ iz Baške, Ulica 

kralja Zvonimira 81, OIB 72580439548, za izmjenu Odluke o postavljanju izložbenog 

ormarića, budući da je Odluka donesena u skladu s Odlukom o komunalnom redu; 

1.7. Odobrava se zahtjev Marije Dekanić iz Baške, Creska 9, za odobrenje radova prekopa 

javne površine u Ulici Santiš i Pešćivica, u svrhu sanacije vodovodne cijevi; 

1.8. Odobrava se zahtjev Vesne Hljuz Dobrić iz Zagreba, Šenova 10, za izvođenje prekopa 

javne površine - poljskog puta na k.č. 2715 k.o. Baška-Nova  radi priključka na vodu 

objekta u Zvonimirovoj ulici 155 u Baški; ne odobrava se zahtjev iste podnositeljice za 

financiranje iskopa i izrade šahte. 
 

2. Pročelnik JUO se zadužuje: 

2.1. Kod podnošenja zahtjeva za koncesijska odobrenja od podnositelja koji se bave djelatnošću 

prijevoza tražiti dokaz o načinu skladištenja goriva.  
 

3. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

3.1. Potvrditi termin sastanka udruzi BS Wireless za 1. listopada 2010. godine u 10:00 sati;  

3.2. Pripremiti odgovor Hrvatskoj gospodarskoj komori - Županijska komora Rijeka na upit o 

interesu za otkup izgrađenih i neprodanih stanova; 

3.3. Pripremiti odgovor na zamolbu Aleksandra Čubranića za zamjenu zemljišta; 

3.4. Procijeniti interes Općine za probni pristup pravnom portalu ius-info. 
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4. Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

zadužuje se: 

4.1. Dogovoriti sastanak s udrugom „Moj otok“ za 29. rujna 2015. godine u 09:00 sati na temu 

zamjene azbestnih krovova; 

4.2. Provjeriti da li je pokrenut postupak legalizacije objekata na k.č. broj 3184 i 3185 k.o. 

Baška-Nova; 

4.3. Podnositeljima zamolbi za izmjene UPU 1 i UPU 2 Baška Hero Domagoju i dr. te Pintar 

Željku proslijediti stručno mišljenje izrađivača plana kojim se ne podržavaju predložene 

izmjene; 

4.4. Zamolbu obitelji Dekanić za objedinjenu izmjenu PPUO Baška i UPU1 Baška proslijediti 

na razmatranje Općinskom vijeću; 

4.5. Po zahtjevu Roka Palića za rješenje odvodnje bazena, uputiti stranku na zakonske 

mogućnosti postave nadstrešnice na pomorskom dobru; 

4.6. Park Sv. Mihovila - za potrebe razmatranja problema ograđivanja dijela obuhvata Sv. 

Mihovil od strane fizičkih osoba, radi eventualnog otkupa ili izmještanja ulaza pripremiti 

materijale o vlasnicima susjednih čestica i cijelog obuhvata zone T1-2 za slijedeći kolegij; 

4.7. Od Tatjane Rakovac zatražiti dopunjenu ponudu (2. varijanta) s obračunom svih davanja u 

postupku provedbe arhitektonskog natječaja uređenja Palade i luke; 

4.8. Po zahtjevu NK VIHOR - zatražiti mišljenje UO za graditeljstvo o mogućnostima  

izgradnje betonskih tribina na lokaciji SC Zablaće; 

4.9. Obavijestiti Dječji vrtić Baška o nemogućnosti financiranja uređenja okoliša i održavanja 

sukladno ponudi TD Baška d.o.o., obzirom da sredstva nisu planirana proračunom za 2015 

godinu. 
 

5. Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo zadužuje se: 

5.1. Proslijediti ponudu SportArt iz Rijeke, M. Balote 63, za sudjelovanje u organizaciji 

košarkaške sportsko zabavne turneje „Basket Tour“ u sezoni 2016. godine Turističkoj 

zajednici Općine Baška. 

 

6. Primljene su informacije: 

- o zahtjevu Doroteje Skočanić za ishođenje dokumentacije za izgradnju ceste - pripremit će 

se za slijedeći sastanak Kolegija (I. Lončarić Trinajstić), 

- o primitku lokacijske informacije za Zdravka Glatkog (I. Lončarić Trinajstić). 

 

 

1. dio sastanka dovršen 22. rujna 2015. godine u 15:00 sati 

2. dio sastanka dovršen 23. rujna 2015. godine u 09:00 sati 

 

 

Zapisnik sastavio:      Općinski načelnik: 

 

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


