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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 
 

KLASA: 030-01/17-01/1 

URBROJ: 2142-03-03/2-17-3   

Baška, 31. siječnja 2017. godine 

Z A P I S N I K 

s 93. sastanka Kolegija načelnika, održanog 31. siječnja 2017. godine  

s početkom u 12:00 i završetkom u 14:45 sati 
 

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

Općinskog načelnika, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
 

Ostali:  Mihaela Kolak Moguš, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, 

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

financije i računovodstvo, Darko Krpan, voditelj Ureda načelnika 
 

1. Uvodno su nazočni izvijestili Općinskog načelnika o izvršenju zaduženja s 92. sastanka 

Kolegija. 
 

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

istima, Općinski načelnik odlučuje: 

2.1. Budući da po javnom natječaju objavljenom 22. siječnja 2017. godine nije zaprimljena niti 

jedna ponuda, nalaže se objaviti ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Baška u Jurandvoru (bivša tvornica), koji se sastoji od 

prizemlja i I kata zgrade, pomoćne zgrade (skladišta) i dvorišta, na rok od 10 godina. 

Utvrđuje se da je zakup prostora za koji se raspisuje natječaj u interesu Općine Baška, te se 

umanjuje početni iznos zakupnine za 50%, sukladno članku 7. Odluke o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška. 

Zaduženje: D. Krpan (objava natječaja) 

2.2. Nije moguće prihvatiti zamolbu Davora Čeperića iz Krka, Slavka Nikolića 19, za otkup 

nekretnine u vlasništvu Općine Baška, označene kao k.č. br. 1061 k.o. Baška-nova, jer se 

nalazi unutar javne prometne površine - parkirališta planiranog Urbanističkim planom 

uređenja UPU-1 Baška. 

Zaduženje: D. Krpan (odgovor podnositelju zamolbe) 

2.3. Daje se suglasnost Domu mladih Rijeka, Laginjina 15, Rijeka, OIB 62799759990, za 

provođenje akcije „Prvi koraci u prometu“ za učenike prvog razreda Osnovne škole „Fran 

Krsto Frankopan“ Krk - Područna škola Baška, dana 27. veljače 2017. godine u Baški, po 

cijeni od 25,00 kuna po učeniku, o trošku Općine Baška. 

Zaduženje: D. Krpan (odgovor provoditelju akcije, obavijest PŠ Baška) 

2.4. Odobrava se otkup zemljišta u Baški, označenog kao k.č. broj 2030/2, površine 78 m2, 

upisanog u z.k. uložak br. 4925 k.o. Baška-nova, radi okrupnjavanja zemljišta u vlasništvu 

Općine Baška; odobrava se zaključivanje kupoprodajnog ugovora po tržišnoj vrijednosti 

susjednog zemljišta iste lokacije i glavnih karakteristika, procijenjenoj po ovlaštenom 

sudskom vještaku građevinske struke, u iznosu od 123,00 EUR/m2.  

Zaduženje: D. Krpan (ugovor) 

2.5. Nalaže se za sljedeći sastanak Kolegija načelnika pripremiti predmet: natječaj u okviru 

Programa održivog razvoja lokalne zajednice (ponuda audio-vizualne opreme EUROVAL 

d.o.o. zaprimljena 27. siječnja 2017. godine). 

Zaduženje: D. Krpan  
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2.6. Prihvaća se ponuda VODOGRADNJA Rijeka d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 314, 

OIB 79606812499, br. 175/2017 od 20. siječnja 2017. godine, za strojno ručno ravnanje - 

planiranje plaže Zarok i plaže ispred kampa Zablaće, u iznosu od 28.544,00 kuna (bez 

PDV-a). 

Zaduženje: M. Kolak Moguš (odluka, narudžbenica) 

2.7. Prihvaća se ponuda DOMENI d.o.o. Matulji, Frana Supila 11, OIB 59054359163, br. 16-

010-000654 od 14. prosinca 2016. godine, za radove proširenja javne rasvjete Ulice Prilaz 

kupalištu, u iznosu od 13.742,00 kuna (bez PDV-a). 

Zaduženje: M. Kolak Moguš (odluka, narudžbenica)  
 

3. Voditelj Ureda načelnika zadužuje se: 

3.1. Pripremiti javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada 

Općine Baška za 2017. godinu. 

3.2. Upozoriti Krunoslava Čuljata iz Jurandvora 108 da ukloni i više ne ističe zastave 

Republike Hrvatske i Općine Baška na zemljištu koje koristi u Batomlju, 

označenom kao k.č. br. 302 k.o. Batomalj, budući da vrijeme, mjesto i način 

isticanja zastava nije u skladu sa Zakonom i Odlukom o grbu i zastavi Općine 

Baška. 
3.3. Na web stranicama Općine Baška objaviti obavijest o Natječaju Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za Potpore razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava. 

3.4. Pripremiti nacrt Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2016. godine. 

 

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

zadužuje se: 

4.1. Izdati nalog za postavljanje prometnog ogledala na raskršću ulica Skopalj i Zdenke 

Čermakove. 

4.2. Po zamolbi Miroslava Pavlovića iz Baške, Zvonimirova 125, provjeriti mogućnost ranijeg 

početka građevinskih radova sanacije i uređenja fasade na objektu u Zvonimirovoj ulici 

125, kako bi isti bili dovršeni do 13. travnja 2017. godine. 

4.3. Provjeriti ispravnost, te po potrebi izdati nalog 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. 

4.4. Utvrditi stanje oštećenja prilaznog puta za Svetište Majke Božje Goričke u Batomlju, 

predložiti optimalno rješenje za sanaciju oštećenja i sprječavanje šteta od bujičnih 

vodotokova,te izraditi procjenu troška. 

4.5. Putem komunalnog društva PONIKVE VODA d.o.o. ispitati mogućnost i način 

priključenja Svetišta Majke Božje Goričke na javnu vodovodnu mrežu. 

4.6. Ispitati mogućnost premještanja kabela, odnosno prespajanja u postojeću podzemnu 

instalaciju, javne rasvjete čiji kabel prelazi preko groblja u Batomlju i dijelom je 

postavljen po oluku crkve.    

4.7. Utvrditi stanje oštećenja zavjetnih stuba od Lovačkog doma u Batomlju, te izraditi 

procjenu troška sanacije (ispitati mogućnost sufinanciranja iz europskih fondova). 

4.8. Ispitati mogućnost postavljanja javne rasvjete na predjelu „Pod Jabukama“ na Batomlju. 

4.9. Pripremiti predmet, odnosno prijedlog rješenja po zahtjevu Hrvatskih voda za izdavanje 

suglasnosti za zatvaranje vodotoka. 

4.10. Po zahtjevu HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka za obračun komunalnog 

doprinosa za izgradnju trafostanice na k.č. br. 5789/8 k.o. Batomalj, provjeriti svrhu 

izgradnje i javni interes radi eventualnog oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa. 

4.11. Po dostavljenom planu ulaganja HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka u 

distribucijsku mrežu u 2017. godini na području Općine Baška, dostaviti odgovor, 

odnosno informaciju o planiranim ulaganjima Općine Baška.  
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4.12. Po službenoj bilješci komunalnog redara od 12. siječnja 2017. godine, zatražiti ponudu za 

sanaciju podlokanog dijela obalnog puta u Ulici Palada. 

4.13. Provjeriti na čijem zemljištu se nalazi potporni zid ceste na lokaciji Mire u Jurandvoru, 

koji graniči s dvorištem kućnog broja 197 (Miroslava i Vitomir Pajalić).   

4.14. S izvođačem radova asfaltiranja Velebitske ulice dogovoriti postavljanje asfaltnog rigola 

za odvod oborinskih voda. 

 

 

Zapisnik sastavio:      Općinski načelnik: 

 

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

 

 

 

 


