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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A    B A Š K A 
 

KLASA: 030-01/15-01/1 

URBROJ: 2142-03-03/2-15-20   

Baška, 4. kolovoza 2015. godine 

 

Z A P I S N I K 

sa 45. sastanka Kolegija načelnika,  

održanoga 4. kolovoza 2015. godine, s početkom u 10:00 sati 

 

Nazočni: Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec, Općinski načelnik, Mladen Hero, pročelnik JUO 

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

proračun, financije i računovodstvo, Neven Dorčić, komunalni redar u Odsjeku za 

komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (samo u uvodnom 

dijelu sastanka) 

 

U uvodnom dijelu sastanka komualni redar je izvijestio da je izvršio kontrolu, te snimio i upozorio 

zakupce štandova na kojima su postavljeni dodatni nosači i na kojima visi roba izvan gabarita štanda, 

te ukoliko zakupnici do 6. kolovoza 2015. godine ne uklone dodatke, uputit će se pisano upozorenje o 

mogućnosti raskida/otkaza ugovora i započet će se s izdavanjem prekršajnih naloga. Komunalni redar 

u obavljanju nadzora izdao je više od 50 prekršajnih naloga, protiv kojih su dijelom uloženi prigovori. 

Nemoćan je protiv Roma koji prodaju raznu robu, to je u nadležnosti Carinske uprave koja međutim 

po njegovom utvrđenju ne može poduzimati mjere, nego samo temeljem službene zabilješke policije. 

 

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

istima, Općinski načelnik odlučuje: 
 

1.1. u točki 4.3. Zapisnika s 42. sastanka Kolegija načelnika od 14. srpnja 2015. godine briše se 

tekst: „pripremiti odluku o plaćanju grobne naknade za privremeni ukop osoba bez 

nasljednika na teret Općine do kraja 2015. godine“, 

1.2. iz formalnih razloga poništava se raskid, odnosno otkaz ugovora o zakupu javne površine 
Klasa: 363-01/14-05/62, Urbroj: 2142-03-02/1-14-1, zaključenog 22. svibnja 2014. godine 

između Općine Baška kao zakupodavca i Anite Ikić (obrt „Anita“) iz Rijeke, Vukovarska 

16. Zakupniku je, naime, nacrt Aneksa ugovora uručen na potpis 27. srpnja 2015. godine, a 

odluka o raskidu, odnosno otkazu ugovora donesena je 28. srpnja 2015. godine (44. 

sastanak Kolegija načelnika), što se ocjenjuje, ipak, prekratkim vremenom ostavljenim 

zakupniku za čitanje i proučavanje teksta Aneksa, potpisivanje i dostavljanje istog Općini. 

Potpisani Aneks dostavljen je od strane zakupnika 3. kolovoza 2015. godine, pa je odlučeno 

kako je ispred opisano. 

Od zakupnika se zahtijeva pridržavanje uvjeta iz zaključenog Aneksa i usklađenje 

poslovanja do 6. kolovoza 2015. godine, a u protivnom, uputit će se pisano upozorenje o 

mogućnosti raskida ugovora; 

1.3.  ne odobrava se zahtjev Roka Palića za odgodu izvršenja - uklanjanja nadstrešnice, te se 

komunalnom redaru nalaže provođenje izvršenja putem TD Baška d.o.o.; 

1.4. Prihvaća se usmena ponuda Radio Otok Krk d.o.o. Dobrinj, Društveni dom Kras, OIB 

49445582981, za emitiranje čestitke povodom Dana pobjede i Dana domovinske 

zahvalnosti, u iznosu od 500,00 kn (bez PDV-a), te se nalaže ispostaviti narudžbenica; 

1.5. Prihvaća se usmena ponuda U.O. DOMINO vl. Luka Tabako iz Dobrinja, Klimno 49, OIB 

13507580456, za fotografiranje povodom Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti 5. 

kolovoza 2015. godine, u iznosu od 300,00 kuna (bez PDV-a), te se nalaže ispostaviti 

narudžbenica; 

1.6. Zbog nedostatka odgovarajućih proračunskih sredstava, ne odobrava se zahtjev Udruge za 

očuvanje filmske baštine iz Zagreba, Lj. Posavskog 2, za financijsku pomoć. 
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2. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

2.1. Poslati obavijest o brojevima mobitela novih sezonskih policajaca koji će u kolovozu 2015. 

godine uredovati na području Općina Baška, prema listi distribucije s početka turističke 

sezone; 

2.2. Voditelju Područne škole Baška za školsku knjižnicu dostaviti knjigu „Suzbijanje korupcije 

u srednjem vijeku“, koju je urednik Zorislav Antun Petrović donirao Općini Baška u znak 

zahvale za podršku u izdavanju knjige; 

2.3. Po zahtjevu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade PGŽ dostaviti podatke o 

korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Baška koji se griju na drva; 

2.4. Po zahtjevu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade PGŽ pripremiti odgovor na upit 

Ministarstva socijalne politike i mladih o subvencioniranju djelatnosti dadilje; 

2.5. Pripremiti odgovor Hotelima Baška d.d. na obavijest o promjeni predstavnika u radnim 

tijelima Općine Baška; 

2.6. Pripremiti poziv za sjednicu Odbora za izbor i imenovanje, radi promjene člana Odbora za 

razvoj Općine Baška Marija Jantola, nakon sjednice Odbora pripremiti prijedlog odluke za 

Općinsko vijeće; 

2.7.  U svezi s pozivom Centra za socijalni rad Krk za dostavu podataka o korisnicima 

zajamčene minimalne naknade s područja Općine Baška koji se nisu odazvali pozivu za 

sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, provjeriti sa Centrom eventualna 

iskustva drugih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku u organiziranju radova za opće 

dobro, a i šire (izvan otoka Krka). 
 

3. Primljene su informacije: 

- o izvršenom uklanjanju kioska u Jurandvoru (M. Hero), 

- o lokaciji stana za kojeg je primljen zaključak o prodaji Općinskog suda u Krku (D. Krpan), 

- o roku za prijavu kandidata za priznanja Hrvatske turističke zajednice (D. Krpan), 

- o upisima u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk za pedagošku godinu 2015/16. (D. 

Krpan), 

- o pozivu Centra za socijalni rad Krk za dostavu podataka o korisnicima zajamčene 

minimalne naknade s područja Općine Baška koji se nisu odazvali pozivu za sudjelovanje u 

radovima za opće dobro bez naknade (D. Krpan), 

- o financijskom izvješću o poslovanju Dječjeg vrtića za prvo polugodište 2015. godine (Kay 

Derenčinović). 

 

 

Dovršeno u  11:30 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. 


