
1 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A    B A Š K A 
 

KLASA: 030-01/15-01/1 

URBROJ: 2142-03-03/2-15-27   

Baška, 7. listopada 2015. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 52. sastanka Kolegija načelnika,  

održanog 7. listopada 2015. godine s početkom u 12:00 sati 

 

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

Općinskog načelnika, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  

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, Darija 

Tomašić, stručni suradnik u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša (djelomično) 
 

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

istima, Općinski načelnik odlučuje: 

1.1. Privremeno se obustavljaju aktivnosti u postupku donošenja izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke i rekreacijske namjene (UPU 

11A), slijedom obavljenog razgovora s predstavnicima novog vlasnika i novom upravom 

Hotela Baška d.d., na kojem je jedna od tema bio i prijedlog navedenog akta, zbog izvjesnih 

nesuglasica u stavovima, a do razjašnjenja svih nedoumica; izrađivaču akta će se uputiti 

obavijest o obustavi ugovorenih radova; 

1.2. Određuje se Ivana Lončarić Trinajstić za ovlaštenika Općine Baška za praćenje Ugovora o 

pružanju usluga vođenja projekta „Sunčana elektrana Barbičin“, sklopljenog s igr d.o.o. 

Zagreb; 

1.3. Odobrava se zahtjev Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata PGŽ - Podružnica 

Baška za sufinanciranje putovanja na 24-tu obljetnicu obilježavanja pada mjesta Škabrnje u 

ukupnom iznosu od 18.040,00 kn; 

1.4. Ne prihvaća se ponuda Primorsko-goranske županije za sudjelovanje u projektu Izvođenja 

glazbenih programa u gradovima i općinama Gorskog kotara i kvarnerskih otoka u 

razdoblju do 11. prosinca 2015. godine, budući da zbog radova na rekonstrukciji i izgradnji 

na području Općine Baška nema adekvatnih zatvorenih prostora koji ispunjavaju tehničke 

uvjete koji se zahtijevaju za realizaciju ponuđenih programa; 

1.5. Prihvaća se ponuda TEHNOVAL d.o.o. iz Njivica,  za postavu dodatnih lampi javne 

rasvjete u ulicama Zarok (6 kom) i Gruh (1 kom) u Baški po cijeni od 37.325,98 kuna (bez 

PDV-a); 

1.6. Prihvaća se ponuda TEHNOVAL d.o.o. iz Njivica,  za izgradnju javne rasvjete u ulici 

Guncićevo u Baški po cijeni od 48.277,08 kuna (bez PDV-a); 

1.7. Prihvaća se ponuda TEHNOVAL d.o.o. iz Njivica,  za popravak reflektora na nogometnom 

igralištu  u Baški po cijeni od 17.184,00 kuna (bez PDV-a ); 

1.8. Prihvaća se ponuda ELIS PROJEKT za projektiranje javne rasvjete na šetalištu i Ulici 

Emila Geistlicha po cijeni od 16.000,00 kuna (bez PDV-a) - šetalište i  18.000,00 kuna (bez 

PDV-a) - ulica do mosta na Zaroku; 

1.9. Načelno se prihvaća ponuda Udruge BS WIRELESS iz Baške, Zvonimirova 156, OIB 

15230278534, za nabavu i montažu odašiljača na krovu i balkonu Općine Baška , u iznosu 

od 5.138,00 kn - ponuda od 2. listopada 2015. godine, konačna odluka će se donijeti nakon 

usvajanja rebalansa proračuna za 2015. godinu;   

1.10. Prihvaća se ponuda Capital ing d.o.o. Zagreb za prilagodbu troškovnika izgradnje ulica 

Labic i Pod Mire za potrebe postupka javne nabave po cijeni od 4.200,00 kuna svaki (bez 

PDV-a);  
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1.11. Prihvaća se izmjena idejnog rješenja Marka Frankovića, dia, kojom se u prostoru buduće 

mrtvačnice u Batomlju planira manji sanitarni čvor i spremište; 

1.12. Ne odobrava se zahtjev Ugostiteljskog obrta „Laguna“ vl. Sanda Balas iz Baške, Palada 

18, za pokrivanje pješačkog prolaza ispred Caffe bara „Palada“; 

1.13. Podržava se prezentacija knjige „Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku“ 

koja je planirana u siječnju 2016. godine u Baški, te se odobrava sufinanciranje troškova u 

iznosu do 3.000,00 kuna, a o načinu će se naknadno odlučiti. 
 

2. Zamjenik Općinskog načelnika zadužuje se: 

2.1. Dogovoriti sastanak s predsjednicom Nadzornog odbora Hrvatskih cesta na temu izgradnje 

mostova u Dragi Bašćanskoj; 

2.2. Organizirati prijevoz na lokaciju Barbičin za sudionike sastanka s projektantima sunčane 

elektrane 14. listopada 2015. godine.   
 

3. Pročelnik JUO zadužuje se: 

3.1. U natječaju za zakup kioska u Jurandvoru uključiti obvezu zakupca za osiguranje 

priključka električne struje. 
 

4. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

4.1. Poslati prijavu za susret gradonačelnika i općinskih načelnika sa županom Primorsko-

goranske županije u Cresu 15. i 16. listopada 2015. godine - načelnika prijaviti za prvi dan 

a zamjenika za oba dana; 

4.2. Odgovoriti na ponudu Aleksandra i Dušana Kostića iz Beograda za prodaju k.č. broj 2015, 

k.o. Baška-Nova;  

4.3. U suradnji s Darijom Tomašić pripremiti dopis vlasnicima stambenih kuća, u čije okućnice 

je u novoj izmjeri upisano suvlasništvo Općine Baška, s ponudom za otkup suvlasničkog 

dijela Općine;  

4.4. Po zahtjevu Vlatka Horvata iz Batomlja 15 za izdavanje suglasnosti za legalizaciju 

balkona, zatražiti očitovanje podnositelja zahtjeva o interesu za otkup k.č. 511/5 k.o. 

Batomalj, te u slučaju pozitivnog odgovora za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća 

pripremiti prijedlog odluka o izuzimanju čestice iz javnog puta, te o odobrenju prodaje. 
 

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

zadužuje se: 

5.1. Provjeriti vlasništvo zemljišta-parcele na koju je postavljena drvena konstrukcija kod 

glagoljskog slova A, te da li je izdana suglasnost vlasnika - ako nema suglasnosti pokrenuti 

postupak za uklanjanje;  

5.2. U skladu s raspoloživim sredstvima, planirati izradu geodetske podloge za spajanje dva 

odvojena dijela Zagrebačke ulice, te izradu projekta i ishođenje građevinske dozvole u 

2016. godini; 

5.3. Nakon konzultacija s načelnikom pripremiti pisani odgovor na vijećničko pitanje s 23. 

sjednice Općinskog vijeća kada će stanovnici zone iznad Zaobilaznice (Mrtvački most) 

dobiti vodu; 

5.4. Ispitati pritužbe građana u svezi s napuštenom kućom bez struje i vode u Ulici Vladimira 

Nazora 5, gdje navodno netko živi u neadekvatnim uvjetima i širi se smrad; 

5.5. Izdati nalog TD-u Baška d.o.o. za popravak ograde na koju je palo stablo kod doma u 

Jurandvoru, te za pričvršćenje tablice-znaka zabrane pristupa za pse kod igrališta; 

5.6. Izdati nalog TD-u Baška d.o.o. za čišćenje izvora vode na Žancu; 

5.7. Od Aleksandra Čubranića zatražiti pisani odgovor na ponudu za zamjenu zemljišta, po 

primitku odgovora pripremiti prijedlog odluke za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća; 

5.8. Naručiti izradu tehničkog rješenja za asfaltiranje Ulice Guncićevo, te asfaltiranje planirati u 

2016. godini; 

5.9. Zatražiti ponudu za radove na izgradnji oborinske kanalizacije od objekta Jelušić u ulici 

Guncićevo do spoja u postojeći oborinski sustav u ulici Potok, prema projektu i 

troškovniku GPZ Rijeka; 

5.10. S predstavnicima Udruge BS WIRELESS provjeriti mogućnost montaže i instalacije 

odašiljača na zgradi Općine na način da se ne oštećuje zgrada; 
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5.11. Zatražiti ponudu za postavljanje stupa solarne rasvjete za igralište u Batomlju (iskop i 

betoniranje temelja, postava stupa, najam košare); 

5.12. Po zapisniku sa sjednice vijeća Mjesnih odbora Baška i Draga Bašćanska provjeriti 

izvršenje zahtjeva koji su u nadležnosti Općine; 

5.13. Pripremiti objavu javnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja 

uređenja obalnog pojasa naselja Baška; 

5.14. Za privatne parcele kod parka Sv. Mihovil provjeriti vlasništvo, te kontaktirati vlasnike 

k.č. 3175 k.o. Baška-Nova na kojoj se nalazi rampa i klupe radi prodaje zemljišta Općini 

Baška; 

5.15. Zatražiti ponudu za pružanje usluge zaštitarske službe za 3 mjeseca turističke sezone 

2016. godine.   
 

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

6.1. U proračunu za 2016. godinu predvidjeti troškove zaštitarske službe te dodatnog 

komunalnog redara za 3 mjeseca turističke sezone; 

6.2. U proračunu za 2016. predvidjeti sredstava za sufinanciranje monografije „Povijest 

školstva u bašćanskoj dolini“ u iznosu 25.000,00 kn; 

6.3.  U vezi zamolbe za sufinanciranje projekta izrade monografije „Općina Baška – značajke 

prirodnog okoliša“ zatražiti podatke o ukupnom trošku izdavanja i financijskoj 

konstrukciji; 

6.4. U rebalansu proračuna predvidjeti 80.000,00 kn za radove na mozaicima arheološkog 

lokaliteta „Pod Mire“ (Sv. Nikola ), ostatak od 70.000,00 kn za 2016- godinu; 

6.5. U rebalansu Proračuna za 2015. godinu predvidjeti sredstva za  Udrugu BSWIRELESS iz 

Baške, za sufinanciranje nabave i montažu odašiljača na krovu i balkonu Općine Baška, u 

iznosu od 5.138,00 kn. 

 

 

Sastanak je dovršen u 15:50 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. 


