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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: 2142-03-03/2-15-26   

Baška, 30. rujna 2015. godine 

Z A P I S N I K 

s 51. sastanka Kolegija načelnika,  

održanog 30. rujna 2015. godine s početkom u 08:00 sati 

 

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

Jedinstvenog upravnog odjela  

Ostali:  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. U točki 1.1. Zapisnika s 50. sastanka Kolegija načelnika od 22. i 23. rujna 2015. godine 

briše se u cijelosti tekst i zamjenje novim tekstom koji glasi: „Prihvaća se ponuda igr d.o.o. 

Zagreb, Augusta Šenoe 9, OIB 00000519429, od 16. rujna 2015. godine, za vođenje 

projekta „Izrada projektne dokumentacije za gradnju sunčane elektrane Barbičin kapaciteta 

5 MW na području Općine Baška“, po cijeni od 9.000,00 kuna/mjesečno (bez PDV-a), 

odnosno ukupno 144.000,00 kuna (bez PDV-a) za rok od 16 mjeseci - s ponuditeljem će se 

sklopiti ugovor“; 

1.2. Prihvaća se ponuda Ugostiteljstvo i trgovina NADA Vrbnik, Glavača 22, vl. Željko 

Juranić, OIB 14046614642, za nabavu poklon paketa za vijećnike Općine Nuštar 

poovodom obilježavanja dana Općine Nuštar, po cijeni od ukupno 2.048,50 kuna (bez 

PDV-a); 

1.3. Ne prihvaća se ponuda Financijske agencije (FINA) za nabavu analize poslovanja 

poduzetnika u otočnim gradovima i općinama u 2014. godini; 

1.4. Odobrava se sufinanciranje školske užine za učenike Osnovne škole „Fran Krsto 

Frankopan“ Krk - Područna škola Baška u školskoj godini 2015/2016. u iznosu od 2,00 

kune dnevno po učeniku;  

1.5. Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ - područni vrtić u Baški za 

popravak apsorpcijskog uređaja i spremnika za toplu vodu u vrijednosti 5.110,00 kuna (bez 

PDV-a); 

1.6. Odobrava se prijenos sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna DVD-u Baška za 

sufinanciranje rada društva u 2015. godini (troškovi zdravstvenog pregleda članova); 

1.7. Odobrava se plaćanje računa G.P.P. Mikić d.o.o. iz Omišlja za sufinanciranje troškova 

boravka ukrajinske djece pogođene ratnim zbivanjima u iznosu od 3.000,00 kn, sukladno 

zaključku Koordinacije načelnika otoka Krka od 15. srpnja 2015. godine; 

1.8. Prihvaća se ponuda INFOPROJEKT-a d.o.o. iz Rijeke,  za vođenje općinskih poreza; 

1.9. Prihvaća se ponuda TD Baška d.o.o. Baška, Palada 88, OIB 82947171108 za čišćenje i 

tretiranje protiv mačaka ulice Guncićevo, po cijeni od 1.750,00 kuna (bez PDV-a) - ponuda 

broj 77/2015 od  18. rujna 2015. godine; 

1.10. Prihvaća se ponuda Krk moto d.o.o. Krk, Stjepana Radića bb, OIB 69982170045, za 

nabavu moto sjedala po cijeni od 952,88 kuna (bez PDV-a) - ponuda broj 15-010-0273 od 

28. rujna 2015. godine. 
 

2. Pročelnik JUO zadužuje se: 

2.1. Razvidjeti mogućnosti i način premještanja službenice Odsjeka za proračun, financije i 

računovodstvo zaposlene na neodređeno vrijeme, a koja udovoljava uvjetima, na radno 

mjesto višeg ranga kao zamjenu za službenicu koja je na dugotrajnom bolovanju, uz 

istovremeno zaposlenje na određeno vrijeme zamjene za službenicu koja se premješta. 
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3. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

3.1. Potvrditi Centru za participaciju žena u društvenom životu Rijeka termin za pružanje 

besplatne pravne pomoći građanima u prostorijama Općine Baška u srijedu, 14. listopada 

2015. godine od 15:00 do 17:00 sati;  

3.2. Pripremiti sastanak i pozvati predsjednike Mjesnih odbora - tema sastanka: upoznavanje s 

organizacijom i načinom rada, te financiranjem mjesnih odbora – uključiti voditeljicu 

Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo;  

3.3. Odvjetničkom uredu Knežević i partneri dostaviti prijedlog očitovanja na tužbe podnesene 

protiv Općine Baška radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine u Dragi Bašćanskoj; 

3.4. Dogovoriti s Odvjetničkim društvom Kovačević, Koren i partneri zastupanje na 

raspravama u ispravnom postupku po prigovorima na upise u k.o. Baška-Nova; 

3.5. Pripremiti dopis Općinskom sudu u Krku i Područnom uredu za katastar temeljem 

zaključka sa sastanka s Geodetskim zavodom Rijeka (požurnica za nastavak izlaganja nove 

izmjere). 
 

4. Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

zadužuje se: 

4.1. Pripremiti popis aktivnosti provedenih na području mjesnih odbora Batomalj, Draga 

Bašćanska i Jurandvor, te popis zahtjeva iz zapisnika istih MO tijekom 2015. godine;  

4.2. Izložiti na slijedećem kolegiju prijedlog Krešimira Zadravca za posatvu kioska na šetalištu; 

4.3. Razmotriti mogućnost odlaganja pokretnina (stvari) čija zapljena se očekuje u ovršnom 

postupku protiv dužnika Općine Baška, u prostorima Zadružnog doma u Dragi Bašćanskoj. 
 

5. Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo zadužuje se: 

5.1. Za 23. sjednicu Općinskog vijeća pripremiti izmjenu prijedloga Odluke o korištenju dijela 

sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od 

interesa za razvoj otoka za financiranje projekta rekonstrukcije zgrade osnovne škole s 

dogradnjom školske sportske dvorane; 

5.2. Od ravnatelja Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk zatražiti dopunu zahtjeva za 

sufinanciranje monografije „Povijest školstva u bašćanskoj dolini“; 

5.3. Predvidjeti sredstva u iznosu od 50.000,00 kn u Proračunu za 2016. godinu za projekt 

„Baška bez azbesta“; 

5.4. Pripremiti upit Ministarstvu financija u svezi s primjenom Upute o obavljanju popisa 

imovine i obvez ; 

5.5. Za sastanak s predsjednicima Mjesnih odbora pripremiti specifikaciju ulaganja u 

prethodnom razdoblju. 

 

 

Sastanak je dovršen u 10:15 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. 


