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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: 2142-03-03/2-16-24   

Baška, 19. kolovoza 2016. godine 

Z A P I S N I K 

s 82. sastanka Kolegija načelnika,  

održanog 18. i 19. kolovoza 2016. godine  
 

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 (samo 

18. kolovoza 2016. godine), Darko Krpan, voditelj Ureda načelnika 
 

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

istima, Općinski načelnik odlučuje: 

1.1. Prihvaća se ponuda MEGAMONT d.o.o. Matulji, Popovićev put 2D, OIB 64536314217, 

br. 2016/002333-14141 od 8. kolovoza 2016. godine, za popravak podiznog stupića na 

ulazu u parkiralište koje koristi Općina Baška pokraj objekta Lučke uprave, na k.č. br. 

4097/1 k.o. Baška-nova, u iznosu od 2.964,60 kn (bez PDV-a). 

1.2. Prihvaća se ponuda INFOPROJEKT d.o.o. Rijeka, Miroslava Krleže 4, OIB 47097666873, 

broj 54/16 za nabavu pisača za prijamni ured HP OfficeJet 7110, po cijeni od 1.460,48 kn 

(bez PDV-a). 

1.3. Odobrava se sklapanje Aneksa ugovora br. 1 o obavljanju usluge Izrada projektne 

dokumentacije za gradnju sunčane elektrane „Barbičin“ kapaciteta 5MW na području 

Općine Baška. 

1.4. Odobrava se Turističkoj zajednici Općine Baška, Ul. Kralja Zvonimira 114, nenaplatno 

iznajmljivanje 50 stolica, za potrebe manifestacije “Baška International Big Festival 2016”, 

koja se održava od 17. do 21. kolovoza 2016. godine. 

1.5. Odobrava se OPG-u Biserka Žuža iz Jurandvora 56/B, MIBPG: 000170156, prodaja 

domaćih poljoprivrednih proizvoda, na prodajnom mjestu površine do 1 m², na „zelenoj'“ 

tržnici u Uskočkoj ulici u Baški, u razdoblju do 31. prosinca 2016. godine. Temeljem 

odredbi članka 2. stavak 8. Odluke o visini naknade za korištenje javne površine, te načinu 

i rokovima plaćanja iste od 20. siječnja 2016. godine, za dnevnu prodaju domaćih 

poljoprivrednih proizvoda na zelenoj tržnici od strane proizvođača istih proizvoda, koji su 

stanovnici Općine Baška, naknada se se ne naplaćuje. 

1.6. Odobrava se zahtjev Vladimira Dorčića iz Baške, Zvonimirova 22, za korištenje javne 

površine za izvođenje radova sanacije i bojanja pročelja zgrade na adresi Ulica kralja 

Zvonimira 22 u Baški, u razdoblju od 13. do 20. listopada 2016. godine, uz obvezu 

ishođenja prethodne suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci za izvođenje 

istih radova, te uplatu poreza na korištenje javne površine sukladno odredbi članaka 14. i 

15. Odluke o općinskim porezima („Službene novine“ PGŽ br. 56/09, 11/10, 31/15). 

1.7. Odobrava se plaćanje računa VALAMAR RIVIERA d.d. Poreč, Stancija Kaligari 1, OIB 

36201212847, broj 7965-60-11 od 15. kolovoza 2016. godine, za smještaj gostiju 

(uzvanika) iz prijateljske Općine Nuštar povodom Dana Općine Baška 2016. godine,  u 

iznosu od 1.284,55 kuna.  

1.8. Odobrava se plaćanje računa Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, 

Branka Blečića bb, Rijeka, OIB 55700291940, br. 310-1-1 od 16. kolovoza 2016. godine, 

za dežurstvo medicinske ekipe dana 5. kolovoza 2016. godine u Svetištu Majke Božje 

Goričke u Batomlju, u iznosu od 2.700,00 kn (bez PDV-a).  
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1.9. Odobrava se zamolba počasnog konzula Ukrajine g. Nikole Turčića za sufinanciranje 

troškova boravka ukrajinske djece, koja će doći na otok Krk na odmor u rujnu 2016. 

godine, u iznosu od 3.000,00 kuna;   

1.10. Odvjetničkom društvu Knežević i partneri iz Rijeke, Ribarska 4, povjerava se zastupanje 

Općine Baška u ispravnom postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Baška u odnosu na 

k.č.br. 1706 k.o. Baška-nova. 

1.11. Nalaže se ispitati osnovanost zahtjeva Dubravke Grošić iz Koprivnice, Donji Banovec 4, 

za izdavanje potvrde o usklađenosti projekta s posebnim propisima radi dobivanja 

građevinske dozvole za višeobiteljsku građevinu u Baški na k.č.br. 931 k.o. Baška-nova. 

1.12. Nalaže se uputiti upozorenje na obvezu održavanja poljoprivrednog zemljišta u Baški, 

označenog kao k.č. 2961 k.o. Baška-nova, svim suvlasnicima zemljišta. 

1.13. Nalaže se zatražiti ponude za izradu projektne dokumentacije za prometnice O13 i K33 

(Kricin) u okviru UPU-1 Baška. 

1.14. Nalaže se zatražiti ponudu za izradu i zamjenu cilindra brave na ulazu u Društveni dom u 

Baški, te izradu potrebnog broja ključeva za korisnike prostora u zgradi. 

1.15. Nalaže se zatražiti ponudu za nabavu 100 komada kanti za pseći otpad. 

1.16. Nalaže se izdati nalog TD Baška d.o.o. za godišnje održavanje i redovito servisiranje 

podiznog stupića na ulazu u parkiralište koje koristi Općina Baška pokraj objekta Lučke 

uprave, na k.č. br. 4097/1 k.o. Baška-nova.  

1.17. Nalaže se uputiti zahtjev Turističkoj zajednici Općine Baška za dopunu novopostavljene 

turističke signalizacije na autobusnoj stanici na Gruhu, i to obavijestima za crkvu i plažu. 

1.18. Nalaže se pokrenuti postupak za javnu nabavu radova uređenja Bodulske ulice i dijela 

Velebitske ulice u Baški.  

1.19. Nalaže se pokrenuti postupak realizacije II. faze javne rasvjete u ulici Emila Geistlicha od 

starog ulaza u kamp Zablaće do mosta Zarok, te sklopiti Ugovor s odabranim izvođačem  

radova.  

1.20. Nalaže se za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremiti prijedlog Odluke o izmjeni i 

dopuni Odluke o  davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u 

vlasništvu Općine Baška, radi usklađenja sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i 

izborne promidžbe, a po uputi Ministarstva uprave. 
 

2. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela zadužuje se: 

2.1. Predložiti poboljšanje učinkovitosti rada prijamnog ureda, te preglednijeg urudžbiranja i 

dostupnosti arhiviranih spisa.   
 

3. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

3.1.  Dogovoriti redovne sastanke s odvjetničkim uredima za 14. i 15. rujna 2016. godine.   
 

4. Primljene su na znanje informacije: 

 o nalazima TEH-CONTROL d.o.o. Rijeka, Kvaternikova 22, OIB 50446667709, temeljem 

izvršenog pregleda i ispitivanja električne instalacije u domovima Baška, Jurandvor i Draga 

Bašćanska i Lovačkom domu Batomalj (H. Mulaosmanović), 

 o primitku troškovnika PONIKVE VODA d.o.o. za izgradnju vodovoda i kanalizacije za Put 

Sv. Ivana, od zaobilaznice (K. Derenčinović), 

 o dostavi polugodišnjih financijskih izvješća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk i 

dopune prijedloga prve izmjene financijskog plana za 2016. godinu (K. Derenčinović), 

 o prestanku rada troje pripadnika prometne mladeži, te vodiča u Crkvi Svetog Marka i 

Zavičajnom muzeju Baška, s danom 19. kolovoza 2016. godine, zbog školskih obaveza (D. 

Krpan), 

 o projektu „27 susjedstava“ kojeg će Primorsko-goranska županija provoditi u okviru 

programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture (D. Krpan). 
 

1. dio sastanka je održan 18. kolovoza 2016. godine s početkom u 10:00 sati i završetkom u 13:40 sati  

2. dio sastanka je održan 19. kolovoza 2016. godine s početkom u 08:15 sati i završetkom u 08:45 sati 
 

 

Zapisnik sastavio:      Općinski načelnik: 

 

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


