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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: 2142-03-03/2-17-9   

Baška, 21. ožujka 2017. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 99. sastanka Kolegija načelnika,  

održanog 21. ožujka 2017. godine s početkom u 11:30 sati i završetkom u 13:30 sati 
 

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

Općinskog načelnika, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
 

Ostali:  Darko Krpan, voditelj Ureda načelnika, Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za 

proračun, financije i računovodstvo 
 

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

istima, Općinski načelnik odlučuje: 

1.1. U Zapisniku s 98. sastanka Kolegija načelnika od 16. ožujka 2017. godine pod točkom 3.1. 

(zaduženja komunalnog redara) alineja 3. mijenja se i glasi: 

• čišćenje Vele plaže i glavnih prometnica u naselju Baška (Zvonimirova, E. Geistlicha i 

Palada) prije Uskrsnih blagdana, 

1.2. Primorsko-goranskom savezu iz Rijeke, Ciottina 19, OIB 41495097026,  daje se 

suglasnost za korištenje Galerije „Zvonimir“ za sastanak Podružnice Baška dana 25. ožujka 

2017. godine s početkom u 18:30 sati, te se upućuje da korištenje prostora dogovori s 

Turističkom zajednicom Općine Baška, koja upravlja predmetnim prostorom. 

Zaduženje: D. Krpan (obavijest korisniku i TZO Baška) 

1.3. MARADI j.d.o.o. iz Baške, Palada 74, OIB: 30617845707, daje se suglasnost za 

organiziranje glazbenog nastupa - „žive“ glazbe, na terasi ugostiteljskog objekta “Rebica” 

u Baški, Palada 74, dana 25. ožujka 2017. godine, u vremenu od 21:00 do 24:00 sata. 

Zaduženje: D. Krpan (odluka, obavijest korisniku) 

 

2. Voditelj Ureda načelnika zadužuje se: 

2.1. Zatražiti ponudu za razglas i vođenje programa prezentacije monografije „Baška i 

bašćansko područje - povijesni hod i drevna župa“ autora dr.sc. Antona Bozanića, dana 23. 

travnja 2017. godine u Galeriji „Zvonimir“ u Baški. 

2.2. Provjeriti mogućnost, te zatražiti ponudu za provedbu parcelacijskog elaborata temeljem 

kojeg su otkupljivani dijelovi privatnih parcela za rekonstrukciju Ulice Labic. 

2.3. Pripremiti kupoprodajne ugovore za otkup suvlasničkih dijelova k.č. br.1027 k.o. Baška-

nova, sa suvlasnicima koji su potvrdili interes za prodaju i dostavili punomoći. 

2.4. Zatražiti ponudu za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prometnice K-40 

(produžetak Ribarske ulice sa spojem na državnu cestu D-102). 
 

3. Komunalni redar zadužuje se: 

3.1. Izvršiti uvid i utvrditi oštećenje bankine kod prve kuće pored bivšeg diskonta u 

Jurandvoru (u smjeru Baške), koja je oštećena prilikom rekonstrukcije državne ceste D-

102, provjeriti mogućnost sanacije s Hrvatskim cestama. 

 

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. Web stranice Općine Baška, 

8. pismohrana - ovdje. 

 


