REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA
KLASA: 030-01/15-01/1
URBROJ: 2142-03-03/2-15-28
Baška, 13. listopada 2015. godine
ZAPISNIK
s 53. sastanka Kolegija načelnika,
održanog 13. listopada 2015. godine s početkom u 12:00 sati
Nazočni:
Ostali:

Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik, Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik
Općinskog načelnika, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Darko Krpan, voditelj Ureda načelnika, Ivana Lončarić Trinajstić, voditeljica Odsjeka
za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 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. Ne odobrava se zamolba udruge Hrvatskog križnog puta za sufinanciranje rada udruge;
1.2. Direktor PROMET MILENIJUM d.o.o. Rijeka pozvat će se da 28. listopada 2015. godine u
10:00 sati u prostorijama Općine Baška održi prezentaciju ponude za pružanje
konzultantskih usluga u području planiranja prostora i prometa (pismo namjere od 10.
listopada 2015. Godine);
1.3. Prihvaća se ponuda Krk moto d.o.o. Krk, Stjepana Radića bb, OIB 69982170045, za servis
skutera po cijeni od 440,00 kuna (bez PDV-a) - ponuda broj 15-300-0470 od 10. lipnja
2015. godine;
1.4. Potvrđuje se utemeljenost obaveznih prekršajnih naloga izdanih zakupnicima javne
površine (štandovi u Ulici kralja Zvonimira), te se nalaže s podnesenim prigovorima
postupiti u skladu s odredbama Prekršajnog zakona.
2. Pročelnik JUO zadužuje se:
2.1. Poslati pismo namjere trgovačkom lancu LIDL s ponudom zakupa poslovnog prostora
bivšeg diskonta u Jurandvoru, dodatno ponuditi lokaciju poslovne zone za izgradnju
trgovačkog centra;
2.2. Provjeriti obaveze iz sporazuma sklopljenog s RIBAR-BAŠKA j.d.o.o. te izvijestiti na
slijedećem Kolegiju;
2.3. Pripremiti nacrt prijedloga Odluke izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnih prostora, kojom će se, među ostalim, odrediti način dodjele prostora na
korištenje, uvjete korištenja, zakupninu i dr. za udruge, političke stranke i druge neprofitne
subjekte.
3. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se:
3.1. Provjeriti objavu obavijesti o azbestnim krovovima na oglasnim pločama na području
Općine Baška;
3.2. Za 24. sjednicu Općinskog vijeća uvrstiti u dnevni red i pripremiti materijale za donošenje
odluke o objavi javnog poziva za Savjet mladih;
3.3. Provjeriti status parcele u Jurandvoru označene kao k.č. 5883/3 k.o. Baška (tzv. „Đardin“).
4. Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
zadužuje se:
4.1. Dostaviti Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja izvješće županijskog Upravnog
odjela za graditeljstvo o stanju postupaka legalizacije pomoćnih građevina izvan
građevinskog područja;
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4.2. Pripremiti prijedlog granica pomorskog dobra po zahtjevu županijskog Upravnog odjela za
pomorstvo, promet i veze (na topografskoj podlozi i ortofoto kartama - rok do 23. listopada
2015. godine);
4.3. Analizirati imovinskopravno stanje Pod Mire za odvojak prema Vitomiru Pajaliću;
4.4. Provjeriti obaveze iz ugovora i poslati dopis KD „Šoto“ da popravi vodokotlić u WC-u na
katu Doma u Jurandvoru.
5. Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo zadužuje se:
5.1. U rebalansu proračuna predvidjeti sredstva za uklanjanje bespravnih objekata (iznos od
50.000,00 kuna);
5.2. U rebalansu proračuna predvidjeti sredstva za sufinanciranje nabave prijenosnog računala
SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka u iznosu od 4.559,00 kn.
6. Primljene su informacije:
- o izradi studije gospodarske opravdanosti za uspostave županijske brodske linije (I.
Lončarić Trinajstić),
- o primitku izvješća županijskog Upravnog odjela za graditeljstvo o stanju postupaka
legalizacije pomoćnih objekata na području Općine Baška (I. Lončarić Trinajstić),
- o primitku mišljenja županijskog Upravnog odjela za graditeljstvo o mogućnostima
izgradnje betonskih tribina na lokaciji SC Zablaće (I. Lončarić Trinajstić).
Sastanak je dovršen u 13:00 sati

Zapisnik sastavio:

Općinski načelnik:

Darko Krpan, v.r.

Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

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.
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