REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA
KLASA: 030-01/18-01/1
URBROJ: 2142-03-02/1-18-8
Baška, 20. ožujka 2018. godine
ZAPISNIK
s 11. sastanka Kabineta načelnika, održanog 20. ožujka 2018. godine
s početkom u 08:00 sati i završetkom u 11:00 sati
Nazočni članovi Kabineta:

Odsutni:
Ostali nazočni:

Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik,
Tanja Grlj,
Emil Polonijo,
Miroslav Hrgovčić,
Hrvoje Dragoslavić,
Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
Darko Krpan, voditelj Ureda načelnika,
Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i
računovodstvo;
Goran Frgačić;
Nikola Nobilo, viši stručni suradnik u Odsjeku za komunalni sustav,
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Ivica Bonečačić, komunalni redar
Dario Jemrić, direktor TD Baška d.o.o.

1. Na radnim sastancima (briefing) održanim u razdoblju između sastanaka Kabineta načelnika,
Općinski načelnik je odlučio:
1.1.

U Zapisniku s 8. sastanka Kabineta načelnika, održanog 27. veljače 2018. godine, pod
točkom 1.10. mijenja se alineja 3. na način da glasi:
- za sufinanciranje ravnomjernog razvitka jedinica lokalne samouprave - izgradnja

1.2.

U Zapisniku s 9. sastanka Kabineta načelnika, održanog 6. ožujka 2018. godine, pod točkom
mijenja se točka 2. na način da glasi:
2. Nalaže se izdati nalog TD Baška d.o.o. da, u dogovoru s predsjednicom Općinskog vijeća,
postavi prometni znak u Ulici kralja Zvonimira uz ogradu do kuće na adresi Kralja
Zvonimira 131.
Prihvaća se ponuda Riječke razvojne agencije PORIN d.o.o. Rijeka, Milutina Barača 19, broj
55/2018 od 28. veljače 2018. godine, za izradu izvješća o provedbi PUR-a Općine Baška
2015. - 2020., za 2017. godinu, po cijeni od 10.000,00 kuna (bez PDV-a).
Zaduženje: M. Hero (odluka, narudžbenica)
Zadužuje se Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, za pripremu primjene
Opće uredbe o zaštiti podataka; zaduženi službenik upućuje se na seminar o primjeni
Uredbe.
Zaduženje: M. Hero (izbor mjesta i termina seminara, prijava)
Obzirom da Općina Baška planira urediti površine oko crkve sv. Antona u Kružnoj ulici u
Baški, a što pretpostavlja i sadnju zelenila (cvijeće, stablašice i dr.) u jednoobrazne,
primjerenije posude, pozivaju se vlasnici postojećih, trenutno postavljenih, vaza, posuda i dr.
sa zasađenim biljkama, iste ukloniti, najkasnije do 31. ožujka 2018. godine; po isteku
spomenutog roka pristupit će se radovima uređenja, a zatečeno bilje će se ili presaditi u nove
posude, ili, ako struka tako ocijeni, kao neupotrebljivo baciti; posude u kojima je zelenilo
bilo posađeno pohranit će se i vlasnici će ih moći preuzeti do 31. svibnja 2018. godine.
Zaduženje: M. Hero (objava obavijesti)
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Mrtvačnice na groblju Batomalj.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Nalaže se Policijskoj postaji Krk proslijediti obavijest TD Baška d.o.o. čiji su zaposlenici,
tijekom obavljanja redovnih poslova održavanja, u bujičnom potoku Guncićevo u Baški
pronašli odbačene iskorištene narkomanske igle uz molbu za poduzimanje odgovarajućih
aktivnosti u okviru nadležnosti, kako bi se opisana pojava, ako ne spriječila u cijelosti, onda
barem svela na najmanju moguću mjeru.
Zaduženje: M. Hero
Nevenu Kućaru iz Baške, Ulica kralja Zvonimira 114, odobrava se prometovanje zonom
ograničenog dvosmjernog prometa - Ulicom Palada, vozilom ukupne mase do 3,5 t, u
razdoblju od 9. do 30. travnja 2018. godine, za potrebe dovršenja izvođenja radova na
objektu na adresi Palada 4.
Zaduženje: M. Hero (odluka)
Odobrava se privremeno postavljanje posude za prikupljanje otpada (kontejnera) u Ulici
Palada, ispred prodavaonice „Vindija“, za potrebe Sanjice Enemoser, V. Nazora 9, Baška,
dana 3. travnja 2018. godine, u vremenu od 06:00 – 11:00 sati, uz uvjete da se istim ne
ometa normalan promet vozila i pješaka; način i uvjete pružanja korisnica je dužna
dogovoriti s davateljem usluge odvoza otpada – Ponikve Eko d.o.o. 4.
Zaduženje: M. Hero (odluka)
Prihvaćaju se ponude FUTURA TRADE d.o.o. Lovran, Put Školarevo 31:
- broj 73/2018 od 15. ožujka 2018. godine, za izradu elaborata za ishodovanje suglasnosti
za postavu prometne signalizacije, u iznosu od 7.950,00 kuna (bez PDV-a).
- broj 74/2018 od 15. ožujka 2018. godine, za iscrtavanje horizontalne prometne
signalizacije, u iznosu od 1.208,00 kuna (bez PDV-a).
Zaduženje: D. Krpan (odluka, narudžbenica)
Prihvaća se ponuda Trgovačkog društva Baška d.o.o. Baška, Palada 88, br. 28 od 9. ožujka
2018. godine, za spuštanje šahte na razinu ceste na autobusnoj stanici u Jurandvoru, po cijeni
od 1.284,73 kuna (bez PDV-a); poništavaju se Odluka o prihvaćanju ponude za zatrpavanje
iste šahte i izradu armiranobetonske ploče i Narudžbenica br. 6-03/2-18 od 24. siječnja 2018.
godine.
Zaduženje: D. Krpan (odluka, narudžbenica)
Nalaže se pozvati direktora TD Baška d.o.o. da bude redovito nazočan na sastancima
Kabineta načelnika svakog utorka u 08:00 sati, te prema potrebi, sukladno svojoj procjeni, na
svakodnevnim radnim sastancima u 07:15 sati.
Zaduženje: D. Krpan (obavijest direktoru TD Baška d.o.o.)
Nalaže se pozvati odvjetničke urede na redovni sastanak s predstavnicima Općine dana 19. i
21. ožujka 2018. godine u 10:00 sati u Baški.
Zaduženje: D. Krpan
Daje se suglasnost Zajedničkom odvjetničkom uredu Veljko Knežević i partneri za
sporazumno rješenje spora po tužbi Fedora Dorčića iz Baške, Guncićevo 39, protiv Općine
Baška, radi utvrđenja prava vlasništva na 1/5 dijela k.č. br. 1355 k.o. Baška-nova.
Zaduženje: D. Krpan (obavijest odvjetnicima)
Turističkoj zajednici Općine Baška iz Baške, Ulica kralja Zvonimira 114, odobrava se
postavljanje ljetne pozornice dimenzija 6m x 8m i korištenje priključka za struju na Staroj
Rivi u Baški, u razdoblju od 28. travnja do 31. kolovoza 2018. godine, za potrebe održavanja
programa manifestacija „Aktivno proljeće“ i „Bašćansko ljeto 2018.“
Zaduženje: D. Krpan (odluka)
Prihvaća se ponuda AREA-GEODEZIJA d.o.o. Rijeka, Bartola Kašića 8/A, br. 7/2018 od
13. ožujka 2018. godine, za izradu geodetskog snimka za izgradnju raskrižja (spoj
zaobilaznice i buduće prometnice O2-Pešćivica), te kanalizacije (dio Ulice kralja Zvonimira
do postojećeg kolektora), u ukupnom iznosu od 5.500,00 kuna (bez PDV-a).
Zaduženje: N. Nobilo (odluka, narudžbenica)
Daje se suglasnost Obrtu za prijevoz i usluge P&P CURMAN iz Male Gorice, Ljudevita
Gaja 46, Sv. Nedjelja, za izvanredni prijevoz mobilnih kućica na području Općine Baška
dana 26. i 27. ožujka 2018. godine, na relaciji od trajektne luke Baška ulicama Palada,
Zaobilaznica, Zvonimirova i Put Zablaće do auto kampa Zablaće, vozilima reg. brojeva i
dimenzija prema zamolbi od 19. ožujka 2018. godine.
Zaduženje: N. Nobilo (odluka)
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1.17. Nalaže se pripremiti nacrt prijedloga Odluke izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na
području Općine Baška.
Zaduženje: I. Bonefačić
2. Nakon razmatranja aktualnih predmeta i iznesenih razmišljanja, odnosno stavova u svezi s istima,
Općinski načelnik odlučuje:
2.1.

2.2.

2.3.

Nalaže se ubrzati radove obnove horizontalne i vertikalne signalizacije na području Općine
Baška.
Zaduženje: I. Bonefačić
Nalaže se zatražiti ponudu TD Baška d.o.o. za preusmjeravanje bujičnog vodotoka iza crkve
Sv. Lucije u Jurandvoru (na Fratriji), koji se prelijeva na put.
Zaduženje: I. Bonefačić
Odobrava se korekcija osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Baška, na iznos koji je bio važeći prije smanjenja osnovice 8.
travnja 2014. godine, s primjenom od obračuna plaće za travanj 2018. godine.
Zaduženje: K. Derenčinović (odluka)

3. Primljene su informacije:
o zaprimljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na konačni
prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (T. Juranić),
o pokretanju postupka izrade idejnog projekta zaobilaznice naselja Draga Bašćanska i
Jurandvor - investitor Hrvatske ceste d.o.o. (T. Juranić),
o održanom sastanku s predstavnicima Agencije za pravni promet i posredovanje
nekretninama, te o planiranim aktivnostima na provedbi programa izgradnje stanova po
Programu društveno poticane stanogradnje - POS (M. Hero),
o stanju radova na uređenju dječjeg igrališta na Gruhu (D. Jemrić).

Zapisnik sastavio:

Općinski načelnik:

Darko Krpan, v.r.

Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

DOSTAVITI:
1. članovima Kabineta načelnika,
2. Web stranice Općine Baška,
3. pismohrana - ovdje.
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