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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: 2142-03-03/2-15-32   

Baška, 2. prosinca 2015. godine 

Z A P I S N I K 

s 57. sastanka Kolegija načelnika,  

održanog 2. prosinca 2015. godine s početkom u 13:30 sati 
 

Nazočni: Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik, Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik 

Općinskog načelnika, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  

Ostali:  Darko Krpan, voditelj Ureda načelnika 
 

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

istima, Općinski načelnik odlučuje: 

1.1. Nakon odlaska voditeljice Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša iz službe u Općini, do popunjenja njenog radnog mjesta na sastancima 

Kolegija prisustvovat će viša stručna suradnica u Odsjeku Darija Tomašić; 

1.2. Prihvaća se ponuda Zlatka Pavića, dipl.ing.arh., sudskog vještaka građevinske struke iz 

Njivica, Japlenički put 37, OIB 65570455724 za izradu elaborata procjene vrijednosti 

nekretnina označenih kao k.č. 2218/1 i 2221 k.o. Baška-Nova, k.č. 546, k.č. 534/1 i k.č. 

540 k.o. Baška-Nova, k.č. 3742/1 k.o. Baška-Nova, k.č. 1355 k.o. Baška-nova, te k.č. 2021 

k.o. Baška-nova, po ukupnoj  cijeni od 4.800,00 kuna (neto) - ponuda od  1. prosinca 2015. 

godine; 

1.3. Prihvaća se ponuda Geodetskog zavoda d.o.o. Rijeka, Dr. F. Kresnika 33, OIB 

42177896849, za geodetske radove - izradu prijedloga formiranja građevne čestice i izradu 

parcelacijskog elaborata za diobu k.č. 294 k.o. Draga Baška („Perina Mekot“), po cijeni od 

10.000,00 kuna (bez PDV-a) - ponuda od  16. studenoga 2015. godine; 

1.4. Ne prihvaća se ponuda odvjetnika Marina Kuvača iz Rijeke, S. V. Čiče 7, za pružanje 

pravnih usluga, budući da Općina Baška za iste poslove već ima angažirana 2 odvjetnička 

ureda;   

1.5. Ne prihvaća se ponuda Željka Španjola za zamjenu njegovog zemljišta pored groblja u 

Batomlju, za zemljište u Baški, zbog neriješenih vlasničkih odnosa; predlagatelju će se 

uputiti dopis o načelnom interesu Općine pod uvjetom rješenja vlasništva u cijelosti; 

1.6. Po Natječaju za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2015/16. odobrava se 

dodjela 2 stipendije redovitim učenicima srednjih škola i 1 stipendije redovnom studentu; 

budući da je primljeno više prijava učenika srednjih škola od broja stipendija za koje je 

raspisan natječaj, razmotrit će se raspisivanje novog natječaja; 

1.7. Temeljem prijedloga Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, prigodom nadolazećih 

blagdana odobrava se dodjela poklon bonova u vrijednosti od 400,00 kuna za 15 osoba 

odnosno obitelji s područja Općine Baška, te poklon bonova u vrijednosti od 100,00 kuna 

za 34 osobe s područja Općine Baška starije od 85 godina i za 19 štićenika domova za stare 

i nemoćne osobe s područja Općine Baška; za 3 štićenika domova izvan otoka Krka iznos 

vrijednosti poklon bona dostavit će se uputnicom;   

1.8.  Odobrava se zamolba Udruge antifašista otoka Krka - Podružnica Baška za dodjelu poklon 

bonova u vrijednosti od 150,00 kuna za 5 članova Udruge prigodom nadolazećih blagdana; 

1.9. Odobrava se  zamolba Turističke zajednice Općine Baška iz Baške, Ulica kralja Zvonimira 

114, za okupljanje na javnoj površini u Ulici kralja Zvonimira kod kućnog broja 98 (ispred 

Heritage Hotela „Forza“), dana 5. prosinca 2015. godine od 12:00 do 20:00 sati, povodom 

manifestacije „Ususret Božiću“. Za potrebe okupljanja odobrava se postavljanje ograda 

koje će onemogućiti parkiranje ispred Hotela; 

1.10. Odobrava se ŠRD „Škrpina“ iz Baške, Palada 88, postavljanje šatora u vlasništvu Općine 

Baška i 2 (dva) kemijska WC-a na javnoj površini u Ulici Palada ispred kućnog broja 59/60 

(kod Ribarnice), od 4. do 6. prosinca 2015. godine, povodom održavanja manifestacije 

„Lignjada - kup Sv. Nikole“. RŠD „Škrpina“ se obvezuje o svom trošku organizirati 

postavljanje šatora i kemijskih WC-a, te njihovo uklanjanje najkasnije do 7. prosinca 2015. 

godine u 12:00 sati; 
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1.11. Odobrava se zamolba ŠRD Škrpina iz Baške, Primorska 12, za korištenje zastave Općine 

Baška tijekom trajanja manifestacije „Lignjada“, odnosno od 4. do 7. prosinca 2015. 

godine; 

1.12. Pravo na korištenje domene „baska.hr“ u e-mail adresama imaju dužnosnici i službenici 

Općine Baška, članovi Općinskog vijeća i radnih tijela općinskog vijeća, članovi Vijeća za 

koncesijska odobrenja, članovi vijeća mjesnih odbora, te udruge i podružnice političkih 

stranaka registrirane na području Općine Baška; korisnici su obavezni podnijeti zahtjev 

Općini, koja će ga nakon davanja suglasnosti dostaviti administratoru web stranice Općine 

na daljnji postupak. 
 

2. Zamjenik Općinskog načelnika zadužuje se: 

2.1. Provjeriti cijene i uvjete nabave novogodišnjih jelki uvažavajući raspoloživa sredstva u 

proračunu; 

2.2. Pripremiti prostor za sjednicu koordinacije Grada Krka i općina otoka Krka, dana 10. 

prosinca 2015. godine u 10:00 sati u Galeriji „Zvonimir“, organizirati catering tijekom 

sjednice, te ručak nakon sjednice u hotelu „Forza“; 

2.3. Pozvati predstavnika IDEOPLAN-a radi prezentacije prijedloga nove sistematizacije 15. 

prosinca 2015. godine. 
 

3. Pročelnik JUO zadužuje se: 

3.1. Uputiti čestitku Draganu Brniću, vlasniku Agencije Šiloturist, povodom proglašenja za 

menadžera godine u kategoriji malih poduzeća; 

3.2. Od predstavnika Državnog ureda za zaštitu i spašavanje u Stožeru zaštite i spašavanja 

Općine Baška zatražiti mišljenje o obavezama iz Zakona o sustavu civilne zaštite. 
 

4. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

4.1. Voditi zapisnik na sjednici koordinacije Grada Krka i općina otoka Krka, dana 10. prosinca 

2015. godine;  

4.2. Odgovoriti odvjetniku Marinu Kuvaču iz Rijeke, S. V. Čiče 7, na ponudu za pružanje 

pravnih usluga; 

4.3. Provjeriti mogućnost prenamjene bivšeg diskonta u Jurandvoru u hostel, te po dobivanju 

lokacijske informacije zatražiti mišljenje Vijeća Mjesnog odbora Jurandvor na zaprimljeni 

upit za davanje u zakup poslovnog prostora i zgrade u Jurandvoru (bivši Diskont); 

4.4. Od Odvjetničkog društva Kovačević i partneri zatražiti izvješće o predmetu Užarije 

(kronologiju i mišljenje). 
 

5. Primljene su informacije: 

- o programu dočeka Sv. Nikole u luci Baška i podjele darova u Crkvi Sv. Trojice 5. prosinca 

2015. godine (D. Krpan),  

- o organizaciji prijevoza do Crkve Sv. Ivana na groblju, na dan Svetog Nikole 6. prosinca 

2015. godine (D. Krpan),  

- o oglasu i natječaju za zaposlenje u tijeku (M. Hero), 

- o provedenom savjetovanju s javnošću (M. Hero). 
 

 

Sastanak je dovršen u 17:00 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. 


