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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA 

ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 
 

KLASA: 030-01/18-01/1 

URBROJ: 2142-03-02/1-18-6   

Baška, 6. ožujka 2018. godine 
 

Z A P I S N I K 

s 9. sastanka Kabineta načelnika, održanog 6. ožujka 2018. godine,  

u vremenu od 08:00 do 10:00 sati 

 

Nazočni: Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik, Tanja Grlj, Miroslav 

Hrgovčić, Hrvoje Dragoslavić, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela, Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, 

financije i računovodstvo 

Odsutni:  Emil Polonijo, prof, Goran Frgačić, Darko Krpan, voditelj Ureda 

 načelnika. 

Ostali nazočni: Nikola Nobilo, viši stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo 

i zaštitu okoliša, Neven Dorčić, komunalni redar. 

 

Uvodno su se nazočnima predočile informacije o aktualnostima i saznanjima u svezi s istima: 

• održan je sastanak u svezi s organizacijom Dana Općine ove godine, na kome je, 

načelno, dogovoren i slijed i obim događanja, koji se tek treba detaljno razraditi 

(načelnik), 

• slijedom prijedloga dijela vijećnika, zatražena je i dobivena ponuda za izradu 

kompletne projektne dokumentacije uređenja ceste od Zaobilaznice do Ribarske ulice. 

Obzirom na cijenu – cca 73.000,00 kuna, o realizaciji projekta bit će moguće 

razmišljati nakon rebalansa proračuna (načelnik), 

• radovi uređenja kanalizacije u Ulici Vladimira Nazora su pri kraju i Ponikve, kao 

investitor, inzistiraju da se utvrde uvjeti uređenja partera. Vrijeme prolazi, projektant 

je bolestan, pa se predlaže, bez projektanta, u dogovoru s nadzornim inženjerom, 

utvrditi potrebne visine, kako bi se površine obuhvaćene radovima prekrile kamenom 

„repen“, kako je to predvidio projektant, a Uprava za zaštitu kulturne baštine dala 

suglasnost (Neven Dorčić), 

• radovi uređenja Ulice Guncićevo i prilazne prometnice objektu u Zaroku su pri kraju, 

a započeli su radovi uređenja odvodnje u Ulici Emila Geistlicha (Neven Dorčić), 

• radovi u sklopu projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka 

Krka, na području Općine Baška, trebali bi započeti 12. ožujka 2018. godine u 

Jurandvoru (područja Pod mire i Marovići), a početak radova u Dragi Bašćanskoj 

predviđa se 19. ožujka 2018. godine (Neven Dorčić), 

• sukladno dogovoru, očekuje se da će se danas, na licu mjesta, utvrditi oblik i 

dimenzije ograde boćališta u Baški, a osvjetljenje boćališta osigurat će se s dva 

rasvjetna tijela (Neven Dorčić). 

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

istima, Općinski načelnik odlučuje: 

1. Nalaže se razvidjeti mogućnost osiguranja parkirnog mjesta u razdoblju sezonskog 

uređenja prometa, za Milana Vnučeca, ili ispred prodavaonice Vindija u Ulici Palada, 
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ili desno od ulaza u crkveno dvorište u Ulici Stari dvori, te provjeriti da li isto 

zahtijeva i izmjenu Odluke o uređenju prometa (Neven Dorčić, Mladen Hero), 

2. Nalaže se dati nalog TD Baška d.o.o., u dogovoru s predsjednicom Općinskog vijeća, 

postaviti prometni znak uz zid u Ulici kralja Zvonimira, ispred objekta na kbr. 131 

(Neven Dorčić), 

3. Nalaže se razvidjeti stanje ceste između Jurandvora i Batomlja, te, ovisno o potrebi, 

dati nalog TD Baška d.o.o. za nasipavanje (Neven Dorčić), 

4. Nalaže se popuniti Obrazac za izvještavanje o provedbi preporuka jedinicama lokalne 

i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu, te ga dostaviti Upravnom odjelu 

za socijalnu politiku i mlade PGŽ (Darko Krpan). 

5. Zamolbi za financijsku pomoć za uređenje Poliklinike za dječju i adolescentnu 

psihijatriju u Zagrebu, zbog nedostatka odgovarajućih proračunskih sredstava, nema 

mogućnosti udovoljiti. 

6. Prihvaćaju se ponude TD Baška d.o.o.: 

• broj 21 od 02. ožujka 2018. godine, za izradu rampe prema ulazu u crkvu sv. 

Lucije u Jurandvoru, po cijeni od 2.140,00 kn (bez PDV-a), 

• broj 22 od 02. ožujka 2018. godine, za izradu nadstrešnice na mrtvačnici u 

Jurandvoru, po cijeni od 2.072,09 kn (bez PDV-a) 

(odluke; narudžbenice – Mladen Hero). 

 

 

 

Zapisnik sastavio:       Općinski načelnik:  

 

Mladen Hero, v.r.       Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r. 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:  

1. članovima Kabineta načelnika,  

2. Web stranice Općine Baška,  

3. pismohrana - ovdje. 


