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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A    B A Š K A 
 

KLASA: 030-01/16-01/2 

URBROJ: 2142-03-03/2-16-1   

Baška, 12. siječnja 2016. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 59. sastanka Kolegija načelnika,  

održanog 12. siječnja 2016. godine s početkom u 09:00 sati 

 

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

Općinskog načelnika, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  

 

Ostali:  Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, Darko 

Krpan, voditelj Ureda načelnika 

 

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

istima, Općinski načelnik odlučuje: 

1.1. Donosi se nova Odluka o visini naknade za korištenje javne površine, te načinu i rokovima 

plaćanja iste; 

1.2. Prihvaća se ponuda Zlatka Pavića, dipl.ing.arh., sudskog vještaka građevinske struke iz 

Njivica, Japlenički put 37, OIB 65570455724, za izradu elaborata procjene vrijednosti 

nekretnina označenih kao k.č. 1326, 1222 i 3901 k.o. Baška-Nova, po ukupnoj  cijeni od 

1.920,00 kuna (neto) - ponuda od  11. siječnja 2016. godine; 

1.3.  Prihvaća se ponuda U.O. „Tabako“, vl. Luka Tabako iz Dobrinja, Klimno 49, OIB 

13507580456, za godišnji zakup web hostinga, u iznosu od 1.900,00 kuna (bez PDV-a) - 

ponuda od  7. siječnja 2016. godine; 

1.4. Nije moguće odobriti zahtjeve za proširenje terase Obrta „Mala Riva“ vl. Marijane Španjol 

iz Baške, Palada 51, te Obrta „Rebica“ vl. Dario Matejčić iz Baške, Palada 74, jer površine 

na koju se zamolbe odnose ni prirodno, ni logički, ne „pripadaju“ ugostiteljskim objektima 

čije bi to bile ugostiteljske terase; 

1.5. Službenici Jedinstvenog upravnog odjela, prije dostave ugovora na potpis Općinskom 

načelniku, službenom bilješkom na ugovoru su obvezni potvrditi da su provjerili prijedlog 

ugovora (primjerak sa službenom bilješkom ostaje u pismohrani); 

1.6. Službenici Jedinstvenog upravnog odjela trebaju na odlukama i ugovorima čiji se prijedlozi 

izrađuju u Općini obavezno upisivati tko je izradio dokument - prema potrebi se u 

navedenom smislu nalaže izmjena i/ili dopuna važećih poslovnika.  
 

2. Pročelnik JUO zadužuje se: 

2.1. Pripremiti izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu u cilju usklađenja s novom 

sistematizacijom radnih mjesta, te provesti propisanu proceduru radi donošenja akta; 

2.2. Za kioske na javnim površinama za koje ističu važeći ugovori o zakupu, pripremiti natječaj 

za zakup na rok od 2 godine, uz korekciju početnih cijena uvažavajući cijene koje su 

postignute na prethodnom natječaju i koje plaćaju aktualni korisnici; 

2.3. Odgovoriti na podnesak  Sabrine Fiorino iz Rijeke, Janka Polić Kamova 46, u svezi s 

primjedbom na konstrukciju zaštite od sunca (tende) terase ugostiteljskog objekta „Obala“ 

- ako korisnici ishode koncesijsko odobrenje i zatraže zatvaranje, odnosno natkrivanje 

terase, isto se predviđa odobriti u širini pročelja zgrade (ili dijela zgrade) u kojoj objekt 

posluje; 

2.4. Odgovoriti na zahtjeve Obrta „Mala Riva“ vl. Marijane Španjol: 

 za uklanjanje kontejnera za otpad ispred trgovine „Vindija“ u Ulici Palada - na istom 

mjestu je u dugoročnom planu predviđena lokacija za podzemne spremnike za otpad; 

 za uređenje javne površine ispred objekta na adresi Palada 53; 

2.5. Dostaviti podatke (ispuniti tablice) po zahtjevu LAG-a „Kvarnerski otoci“ za potrebe 

izrade Lokalne razvojne strategije. 
 



 2 

3. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

3.1. Pripremiti prijedlog polugodišnjeg izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 

2015. godine (rok: do 29. veljače 2016. godine); 

3.2. Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ poslati presliku dopisa u predmetu 

naknade za nezakonito zadržavanje zgrade u prostoru, koji je dostavljen Ispostavi istog 

Upravnog odjela u Krku i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja; 

3.3. Kontaktirati podnositeljice zahtjeva za kupnju k.č. 605/2 k.o. Baška-Nova te ispitati 

mogućnost zamjene za dio parcele uz Put Svetog Ivana (k.č. 605/3); 

3.4. Provjeriti čija je obveza nabave nove sirene za uzbunjivanje, ako je obveza Državne uprave 

za zaštitu i spašavanje (DUZS), poslati dopis da je Općina spremna sufinancirati nabavu; 

3.5. Dogovoriti termin redovnih sastanaka s odvjetničkim uredima za kraj siječnja ili početak 

veljače 2016. godine; 

3.6. Provjeriti da li je izvršen zaključak Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka od 10. 

prosinca 2015. godine,  o pripremi ujednačenih kriterija za nagrađivanje učenika i mentora 

u Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ za sudjelovanje na državnim natjecanjima i za 

postignute uspjehe u školovanju; 

3.7. Pripremiti prostorije Galerije „Zvonimir“ za prezentaciju novog sustava 

razvrstavanja/odvajanja otpada 20. siječnja 2016. godine, za sastanak ocjenjivačkog suda 

za projekt Palada 24. i 25. siječnja 2016. godine i za prezentaciju projekta vjetroelektrana 

28. siječnja 2016. godine; 

3.8.  Odgovoriti na poslovnu ponudu mobilne i fiksne telefonije VIPNet-a da Općina trenutno 

nije zainteresirana; 

3.9.  Od TD Baška d.o.o. zatražiti ponudu za uređenje topola na području sportskog centra 

Zablaće; 

3.10. Provjeriri stanje spora Zdenka Duišin protiv Catherine Ingigliardi i Općine Baška, u svrhu 

rješenja problema  oborinske kanalizacije (uvrštenja u projekt) Velebitske ulice; 

3.11. odgovoriti na pitanje vijećnice Majde Šale o oštećenoj fontani u Zvonimirovoj ulici; 

3.12. provjeriti osnovanost zahtjeva Marije Magašić iz Baške, Stari Dvori 10, za povrat dijela 

parcele oduzete u novoj izmjeri. 
 

4. Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša zadužuje se: 

4.1. Izdati naloge TD Baška d.o.o. za: 

- postavljanje novih prometnih znakova koji su nabavljeni - dio koji se ne odnosi na ljetno 

uređenje prometa, 

- postavljanje kapica na 3 stupića na ogradi kod doma u Jurandvoru, 

- osiguranje (zaključavanje) poklopca bivšeg rezervoara tvornice (kod Diskonta) na 

autobusnoj stanici u Jurandvoru; 

- popravak mehanizma za zatvaranje gornjih vrata prema crkvi Sv. Lucije na groblju u 

Jurandvoru; 

- zatvaranje starog puta prema Jurandvoru iznad crkve radi sprječavanja ulaza životinja; 

- popravak pukotine nastale odvajanjem zida od ceste ispred crkve Sv. Lucije. 

4.2. Zatražiti ponudu za popločenje staze na starom groblju u Jurandvoru od ulaznih vratiju do 

stepenica (spoja s gornjim dijelom groblja); 

4.3. U sklopu radova na rekonstrukciji javne rasvjete, koji su u tijeku, izvidjeti mogućnost 

postavljanja ormarića s priključcima za struju za štandove na više lokacija Šetališta Emila 

Geistlicha; 

4.4. Zatražiti idejno rješenje i ponudu za postavljanje tuša na Veloj plaži, na mjestu tuša kojeg 

je srušilo nevrijeme; 

4.5. Provjeriti ispunjenje uvjeta Natječaja za sufinanciranje troškova uređenja plaža, te 

iskoristiti mogućnost prijave na natječaj. 
 

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

5.1. U rebalansu proračuna za 2016. godinu predvidjeti sredstva za sufinanciranje nabave 

kamere na Krčkom mostu, nakon primitka podataka o iznosu sredstava; 

5.2. U rebalansu proračuna za 2016. godinu predvidjeti sredstva za plaću novog radnog mjesta 

savjetnika za poduzetništvo i EU fondove; 

5.3. Pripremiti prijedlog odluke o financiranju udžbenika za osnovnu školu. 
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6. Primljene su informacije: 

- O predmetima u kojima je na tijek postupka utjecala neaktivnost Ministarstva kulture - 

Konzervatorskog odjela u Rijeci - za sastanak u Rijeci 13. siječnja 2016. godine (D. Krpan), 

- O izvršenju zadataka više stručne suradnice u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, po zapisniku s 58. sastanka Kolegija načelnika (D. 

Krpan). 
 
 

Sastanak je dovršen u 11:40 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. 


