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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: 2142-03-03/2-16-22   

Baška, 27. srpnja 2016. godine 

Z A P I S N I K 

s 80. sastanka Kolegija načelnika,  

održanog 27. srpnja 2016. godine s početkom u 09:00 sati 
 

Nazočni: 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, u odsutnosti Općinskog načelnika, temeljem ovlaštenja iz Zakona i Statuta, zamjenik 

Općinskog načelnika odlučuje: 

1.1. Prihvaća se ponuda Čarobni tim d.o.o. Osijek, Princa Eugena Savojskog 49, OIB 

17346302043, br. 721/2016 od 27. srpnja 2016. godine, za izradu govornice - pulta za 

prezentacije za općinsku vijećnicu, u iznosu od 4.700,00 kn (bez PDV-a). 

1.2. Prihvaća se ponuda COSA d.o.o. Turčin, Kneginec donji, Kučanska 31, OIB: 

39204521883, broj 17-1-1 od 21. srpnja 2016. godine, za izradu, graviranje i dostavu 

staklene kristalne prizme - model Bašćanska ploča, po cijeni od 490,00 kn (bez PDV-a). 

1.3. Prihvaća se ponuda ADRIA TENDE j.d.o.o. Punat, Ruđera Boškovića 49, OIB: 

45970365319, broj 93/2016 od 26. srpnja 2016. godine, za izradu i montažu 2 tende za 

štandove u Ulici kralja Zvonimira, po cijeni od 2.531,96 kn (bez PDV-a) . 

1.4. Odobrava se sklapanje ugovora s PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za 

sufinanciranje izgradnje EKI infrastrukture u Ulici kralja Tomislava u 

iznosu 12.584,00 kn, koja imaju status sredstava za povećanje poslovnog udjela 

u temeljnom kapitalu društva. 

1.5. Turističkoj zajednici Općine Baška daje se suglasnost za postavljanje oglasnog ormarića na 

zidu ispod Crkve sv. Trojice, pored postojeće oglasne ploče, izgleda i dimenzija navedenih 

u zamolbi broj: 000-04/16-21 od 22. lipnja 2016. godine, s dopunom od 26. srpnja 2016. 

godine.  

1.6. Načelno se prihvaća prijedlog Hrvatskog muzeja turizma iz Opatije za suradnju na projektu 

„Grad gost u Hrvatskom muzeju turizma“, te je Općina Baška spremna za dogovor o 

mogućoj suradnji uz uvjet stručne pomoći Muzeja i suradnju Turističke zajednice Općine 

Baška. 

1.7. Odbija se dati suglasnost TD Baška d.o.o. za prometovanje službenim mopedima zonama 

ograničenog prometa - ulicama Palada i Emila Geistlicha, radi učinkovitijeg obavljanja 

svakodnevnog posla, nego se zahtijeva pridržavanje odredbi Odluke o uređenju prometa na 

području Općine Baška. 

1.8. Ne prihvaća se zahtjev FILABETON d.o.o. Križevci, D. Lambla 43, za otkup zemljišta u 

vlasništvu Općine Baška, označenog kao k.č. br. 3103 k.o. Baška-nova, jer je dio zemljišta 

koje je predmet interesa za otkup predviđen za proširenje Frankopanske ulice. 
 

2. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela zadužuje se: 

2.1.  Zatražiti ponudu TD Baška d.o.o. :  

 za čišćenje plaže Baškotića Porat, 

 za zamjenu ulegnutog poklopca šahte kanalizacije u Ulici kralja Zvonimira, 

 za zamjenu poklopca ili saniranje šahte kod bunara na Paladi (između ugostiteljskih 

objekata „Franz“ i „Franica“). 
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2.2. pripremiti odgovor na opomenu pred tužbu odvjetnika Cvjetka Lupija iz Zagreba, Ilica 166, 

zbog navodnog uzurpiranja dijela nekretnine označene kao k.č. br. 6107/2 k.o. Baška 

prigodom izgradnje Ulice Labic.   

 

3. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

3.1.  Po obavijesti Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, provjeriti usklađenost 

općih akata Općine Baška sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe, te prema potrebi predložiti izmjene i dopune općih akata. 

3.2. Odgovoriti na upitnik Ministarstva uprave o provedbi Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina. 

3.3. Odgovoriti na upitnik Ministarstva zdravlja o provedbi preventivnih aktivnosti koje 

financira lokalna samouprava. 

3.4. Zatražiti ponudu za popravak/zamjenu priključka za struju (za ozvučenje i rasvjetu bine) na 

Staroj rivi.  

3.5. Odgovoriti na primjedbe Lucije Lebić o čistoći plaže i dovođenju pasa na dio plaže gdje 

kupanje pasa nije dozvoljeno. 

3.6. Zatražiti uputu od Odvjetničkog ureda Knežević u svezi sa zahtjevom punomoćnika Filipa 

Valića za dostavu podataka. 

3.7.  Obavijest Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije o promjeni 

podataka proslijediti predstavniku Općine Baška u Upravnom vijeću Centra.  
 

4. Komunalno redarstvo se zadužuje: 

4.1. Provjeriti navode iz pritužbe Ivana Philippa iz Baške, Palada 80, na odlaganje materijala, 

ambalaže i otpada ispred zgrade na adresi Palada 80, koje onemogućava redovito korištenje 

zgrade. 

 

5. Prometno redarstvo se zadužuje: 

5.1. Izraditi mišljenje o opravdanosti zahtjeva za postavljanje prometne signalizacije, koje su 

podnijeli Ernest Perić iz Baške, Kricin 2 i Marijana Knez iz Maribora, Aljaževa 15. 
 

6. Primljene su na znanje informacije: 

 o primljenoj lokacijskoj informaciji za izgradnju šetnice uz more od plaže Bunculuka prema 

plaži Vrženica (M. Hero). 

 

Sastanak je dovršen u 11:00 sati 
 

 

Zapisnik sastavio:      Zamjenik Općinskog načelnika: 

 

Darko Krpan, v.r.      Hajrudin Mulosmanović, 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. web stranice Općine Baška, 

8. pismohrana - ovdje. 


