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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: 2142-03-03/2-16-14   

Baška, 10. svibnja 2016. godine 

Z A P I S N I K 

sa 73. sastanka Kolegija načelnika,  

održanog 10. svibnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati 

 

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

Općinskog načelnika, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

 

Ostali:  Vanja Fabijan, voditelj Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo 

i zaštitu okoliša, Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i 

računovodstvo. 

 

Uvodno je načelnik iskazao nezadovoljstvo sadržajem službene bilješke, sastavljenom 06. svibnja 

2016. godine, koja se odnosi na, bez prethodno ishođenog odobrenja, izvođenje radova na površini 

(pomorsko dobro) ispred restauranta „Ribar“ 04. svibnja 2016. godine, jer je u istoj ocijenjeno da je 

izvoditelj radova, u svezi s konkretnim događajem, postupio prema rješenju komunalnog redara, 

odnosno, obustavio je izvođenje radova i sanirao površine obuhvaćene radovima (fotografija 

komunalnog redara od 06. svibnja 2016. godine). Dodatno, izdani su i obavezni prekršajni nalozi – 

kazne (2.000,00 kn za pravnu osobu, 500,00 kn za fizičku osobu), zbog neodobrenog izvođenja radova 

na površini kojom upravlja Općina Baška. 

Načelnik, naime, smatra da to ne odgovara istini, da vlasnik objekta nije uradio sve što je morao, jer 

nije uklonjeno dovoljno kamenih ploča, kako je dogovoreno s vlasnikom objekta u zaključenom 

sporazumu 2015. godine, te da se iza objekta, bez odobrenja, na javnoj površini nalaze zatvoreni 

pomoćni prostori – skladište, vaze, gajbe i sl., što je također trebao ukloniti. 

Pročelnik  skreće pozornost da je načelnik 04. svibnja 2016. godine odbio dati odobrenje za izvođenje 

već započetih radova, pa nije bilo nikakvog osnova zahtijevati izvođenje dodatnih radova. Službena 

bilješka je sastavljena temeljem izvješća komunalnog redara i ista se odnosi isključivo na događaj – 

radove započete 04. svibnja 2016. godine. Reagiralo se trenutno, kako je, uostalom, zahtijevao i 

načelnik, koji je odbio dati odobrenje za izvođenje već započetih radova, pa su radovi obustavljeni, 

površine sanirane, izvoditelj bespravnih radova kažnjen, čime, naglašava, ovaj, konkretan slučaj drži 

okončanim. 

Sporazum, rezultat dogovora predstavnika Općine Baška i vlasnika restauranta „Ribar“, koji je 

obvezivao vlasnika restauranta „Ribar“ izvesti nekakve drugačije, u većem obimu, radove, ali u 2015. 

godini, istekao je 31. prosinca 2015. godine, pa svako pozivanje na isti, u ovom, konkretnom slučaju, 

koji se zbio u 2016. godini, smatra neutemeljenim. 

Za postupanje, u svezi s bespravno i neuredno ostavljenim predmetima iza zgrade, dat će se nalog 

komunalnom redaru. 

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

istima, Općinski načelnik odlučuje: 

1.1. Utvrđuje se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2015. godini i isto se 

nalaže proslijediti Općinskom vijeću na razmatranje. 

1.2. Jasni Finka iz Zagreba, Heinzlova 47 A, odobrava se plaćanje parničnog troška u iznosu 

od 6.562,60 kn, uvećano za pripadajuću zateznu kamatu obračunatu od 07. travnja 2015. 

godine do dana isplate, u 3 (tri) jednaka mjesečna obroka: 01. lipnja 2016. godine, 01. 

srpnja 2016. godine i 01. kolovoza 2016. godine. 

1.3. Zbog, u ovom trenutku, neraspolaganja odgovarajućim proračunskim sredstvima, ali i zbog 

vrijednosti ponude, koja pretpostavlja provedbu postupka sukladnog Zakonu o javnoj 

nabavi, ponudu D.I.A.S. d.o.o. iz Samobora, Mlinska cesta 10,  za izradu projektne 

dokumentacije rekonstrukcije Doma kulture u Baški, u ovom trenutku, nije moguće 
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prihvatiti, ali će se ista ponovno razmatrati prigodom izrade I. izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Baška. 

1.4. Sportskom društvu „Vihor“ iz Baške, Uskočka 11, daje se na privremeno korištenje 

prostorije u Domu kulture u Baški, lijevo od ulaza, površine 20 m², za održavanje sastanaka 

upravnog odbora, te za potrebe čuvanja sportskih rekvizita i opreme, na razdoblje do 31. 

prosinca 2016. godine. Prostor se daje na korištenje bez naknade sve dok se svim 

korisnicima (udruge, klubovi, stranke…), koji koriste općinske prostore ne utvrdi naknada, 

u skladu s odnosnim aktom. 

Rok za zaključenje ugovora/aneksa s korisnicima prostora u vlasništvu Općine Baška 

kojima se, u skladu s ranije važećim aktima, ne naplaćuje naknada, a kojim će se ista 

obveza utvrditi, je 01. kolovoza 2016. godine. 

1.5. Mjesnom odboru Baška daje se suglasnost da, povremeno, za svoje potrebe, do trenutka 

stavljanja izvan snage ovoga zaključka, koristi bez naknade prostoriju blagajne 

(„biljetarnice“) u Domu kulture u Baški. 

1.6. Nalaže se, sukladno odnosnim zakonskim odredbama, u Sporazum/Ugovor s Udrugom 

Lijepa naša, koji uređuje dobivanje Plave zastave, uvrstiti obvezu Udruzi izvješćivanja, 

odnosno dokazivanja namjenskog utroška sredstava. 

1.7. Prihvaća se ponuda FUTURA TRADE d.o.o. iz Lovrana, Put Školarevo 31, za izradu 

horizontalne prometne signalizacije prema iskazanim potrebama Općine Baška, u 

vrijednosti od 11.617,25 kn (bez PDV-a). 

1.8. Daje se suglasnost na idejni projekt „Rekonstrukcija mosta u Jurandvoru“ izrađenog od 

RIJEKAPROJEKT d.o.o. iz Rijeke, Moše Albaharija 10 a, u sklopu sanacije dijela lokalne 

ceste D-102 – Batomalj, investitora ŽUC PGŽ. 

1.9. Prihvaća se ponuda TD Baška d.o.o. iz Baške, Palada 88, broj 45, od 04. svibnja 2016. 

godine, za dobavu i postavljanje ljepenke u svrhu saniranja krova, na objektu Jedriličarskog 

kluba „Vihor“ u Baški, po cijeni od 2.745,00 kn (bez PDV-a). 

1.10. Kristini Palić, vl. obrta „LUCIJA“, izdvojeni pogon „LUCE“ u Baški, Emila 

Geislicha 12, ne odobrava se korištenje javne površine (cca 3,5 m²) ispred poslovnog 

prostora za postavljanje izložbeno-prodajnih stalaka, jer je isto suprotno odredbama članka 

8. Odluke o komunalnom redu, članaka 2. i 3. Odluke o trgovini na malo izvan 

prodavaonica. 

1.11. Slijedom predstavke Lucijane Derenčinović iz Baške, S. Radića 2 A, na lokacije 

kontejnera u Ulici kralja Tomislava (u sklopu okućnice objekta „Crneković“), skreće se 

pozornost da su isti postavljeni u smislu odredbi članaka od 50. do 52.  Odluke o 

komunalnom redu, koje podrazumijevaju da su vlasnici svih građevina, odnosno posebnih 

dijelova građevina, koji proizvode komunalni otpad, dužni odvajati otpad i odlagati ga u 

posude za diferencirano prikupljanje otpada sukladno njihovoj namjeni, te iste posude, gdje 

god je to moguće, postaviti na površinu/okućnicu u svome vlasništvu, uz zadovoljenje 

uvjeta da su iste postavljene na mjestima s kojih je moguć nesmetani odvoz. 

1.12. Prihvaća se ponuda br. 526-PJI-1 od 13.04.2016., T.O. AUTOMOTOR-KRK, 

Josipa Pupačića 7, Krk, za servis ambulantnog vozila - dijelovi po ukupnoj cijeni od 

5.086,40 kn  ( bez PDV-a). 

1.13. Prihvaća se ponuda br. 3-PJ2-1 od 13.04.2016., T.O. AUTOMOTOR-KRK, Josipa 

Pupačića 7, Krk, za servis ambulantnog vozila – rad i potrošni materijal po ukupnoj cijeni 

od 1.568,00 kn (bez PDV-a). 

1.14. Daje se načelna suglasnost za zaključenje ugovora o osnivanju prava služnosti s 

Hrvatskim vodama za k.č. br. 8873/2 k.o. Baška, u svrhu osiguranja pristupnog puta za 

građevinske čestice označene kao k.č. br. 5811/1 i 2, obje k.o. Baška, uz uvjet da iz toga ne 

proizlazi ni financijska, ni bilo koja druga obveza Općine Baška. 

1.15. Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja daje se naputak o površini ugostiteljske 

terase restauranta „Ribar“ (RIBAR BAŠKA j.d.o.o. je podnio zahtjev), da se odobrava 

širina iste, od objekta prema moru 2,60 m, a od objekta prema zapadu (plaži) 3,00 m, kako 

je to označeno na skici u prilogu zahtjeva (gosp. Radulović d.i.a.), a preciznu površinu će 

utvrditi komunalni redar Općine Baška. 

2. Pročelnik JUO se zadužuje, temeljem prihvatljivog objašnjenja Hrvatske udruge kolekcionara 

predmeta kulturne baštine Rijeka o kakvim se predmetima kolekcionarstva (antikvitetima) 
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radi, pripremiti prijedlog natječaja za davanje u zakup štanda u Uskočkoj ulici, na kome se bi 

se izložili predmeti kulturne baštine RH (antikviteti) i obavljale procjena, kupnja, zamjena i 

prodaja viška predmeta. 

3. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

3.1. pripremiti nacrt odgovarajućeg dokumenta – izjava, suglasnost, predugovor, ugovor…, 

kojim stranka, u svoje ime, ali i u ime suvlasnika čiji je punomoćnik, može valjano jamčiti 

da će svi, kao suvlasnici nekretnina kojima prolazi buduća prometnica, po općinskoj cijeni, 

prodati Općini Baška dijelove takvih nekretnina potrebne za izgradnju prometnice, 

3.2. u suradnji s voditeljem Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, pripremiti sve potrebne materijale, relevantne za rješavanje predstavke 

gospodina Dragana Lolića, koja se odnosi na navodno uzurpiranje njegove nekretnine od 

strane Općine Baška, a koji sutra (11. svibnja 2016. godine) dolazi na razgovor, 

3.3. proslijediti TZ Općine Baška zamolbu za potporu (boravak gostiju iz Estonije) Zračne luke 

Rijeka d.o.o., te podnositelja zamolbe izvijestiti da Općina Baška već, u određenom smislu, 

financira djelatnost podnositelja zamolbe, a da ne raspolaže odgovarajućim proračunskim 

sredstvima. 

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

zadužuje se: 

4.1. u suradnji s nadležnim radnim tijelima Općinskog vijeća i prometnim redarom doraditi 

(pripremiti prijedlog izmjena i dopuna) Odluke o uređenju prometa na području Općine 

Baška, kojim će se urediti i prometovanje biciklista, kako to sugeriraju Hrvatske ceste, 

4.2. uputiti zamolbu/zahtjev Hrvatskim cestama da, zbog vremenskih prilika, koje pogoduju 

rastu raslinja uz cestu (puno kiše), pojačaju košnju uz državnu cestu (barem još jednom 

tijekom turističke sezone), 

4.3. od NK „Vihor“, koje traži suglasnost za postavljanje objekta površine od 12 m² uz 

nogometno igralište, koji bi služio boravku sudaca, spremanju opreme, te kao biljetarnica, 

zatražiti dopunu zahtjeva opisom i izgledom objekta, koji se namjerava postaviti, 

4.4. zatražiti ponudu TD Baška d.o.o. za nabavu i postavljanje stupića kojima se priječi 

prometovanje i parkiranje, a koji su primjereniji i funkcionalniji od onih koji su najprije bili 

postavljeni, pa uklonjeni, u Ulici kralja Tomislava (od pizza-cuta prema Ulici Stjepana 

Radića) – isto traži i gđa Lovorka Ruck, 

4.5. od ugovornog suradnika B 1 PLAKATI d.o.o. žurno zatražiti postavljanje kabina za 

presvlačenje i osmatračnica na Veloj plaži, sve u skladu s odredbama zaključenog ugovora, 

4.6. žurno poduzeti potrebne aktivnosti da se, umjesto uklonjenog tuša na Veloj plaži (1. 

segment) postavi novi, 

4.7. dati nalog za čišćenje od pijeska i saniranje staze za invalide na Veloj plaži, odnosno za 

dovođenje iste u funkciju, 

4.8. neovisno u stupnju složenosti problema, iznaći rješenje popravka stupića na općinskom 

parkiralištu ispod Zaobilaznice, 

4.9. uputiti dopis/nalog Alemki Vidmar Čubranić da zapušteno zemljište (k.č. br. 3285 k.o. 

Baška) uredi i očisti, sve sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu, 

4.10. zatražiti ponude za dohranjivanje 8. segmenta Vele plaže („plaže za pse“), jer, neovisno o 

ranijem zaključku da isto nije potrebno, nesporno je da se dohranjivanjem plaže osigurava 

odgovarajući prilaz istoj kućnim ljubimcima, 

4.11. uputiti dopis Valamar Riviera d.d. da ulože dodatne napore kako bi riješili pristup 

vozilima svom objektu (Adria), možda, koristeći parkirne površine ispred objekta Atrium 

residence, jer se kod i ispred crkvice sv. Marka stvaraju prometne gužve i zakrčenja, te da 

potkrešu „živu“ ogradu od tamarisa u Ulici Prilaz kupalištu, čije grane, prelaze na 

prometnicu i ometaju pješački promet, a time ugrožavaju i sigurnost pješaka, 

4.12. u skladu s dobivenom informacijom o nadležnosti za rješavanje problema, prijaviti 

bespravno postavljanje kamp kućica građevinskoj, odnosno turističkoj inspekciji i svim 

drugim, moguće nadležnim, inspekcijama. 

5. Primljene su na znanje informacije: 

 o mjestu i terminu održavanja sata povijesti – Domovinski rat, osnovna škola Krk, 16. 

svibnja 2016. godine, 13,30 sati, kako je to izvijestila UVDR otok Krk, 
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 da rok za izjavljivanje žalbi na rješenje o prijmu u službu (viši stručni suradnik u 

Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša) ističe 

14. svibnja 2016. godine, 

 da je oglas za prijam u službu komunalnog redara na određeno vrijeme otvoren do 14. 

svibnja 2016. godine, te da, do sada, nije zaprimljena niti jedna prijava, 

 da je Povjerenstvo za usporedbu i ocjenu prijava na natječaj za su/financiranje javnih 

potreba na području Općine Baška u 2016. godini, razmatralo prijave 09. svibnja 

2016. godine, te zakazalo nastavak rada za 13. svibnja 2016. godine. 
 

Sastanak je dovršen u 13:30 sati 
 

 
 

Zapisnik sastavio:      Općinski načelnik: 

 

Mladen Hero       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. 


