
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 
 

KLASA: 030-01/17-01/6 

URBROJ: 2142-03-03/2-17-2   

Baška, 28. lipnja 2017. godine 

Z A P I S N I K 

s 2. sastanka Kolegija načelnika, održanog 27. lipnja 2017. godine  

s početkom u 13:15 i završetkom u 15:00 sati 

 

Nazočni: Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik, Rafaela Frgačić, zamjenica 

Općinskog načelnika, Mladen Hero, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
 

Ostali:  Darko Krpan, voditelj Ureda načelnika, Nikola Nobilo, viši stručni suradnik u Odsjeku 

za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Neven Dorčić, 

komunalni redar 
 

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

istima, Općinski načelnik odlučuje: 

1.1. Razrješuje se Hajrudin Mulaosmanović, bivši zamjenik Općinskog načelnika, članstva u 

svim tijelima u čijem je radu sudjelovao, među ostalim - Kolegij načelnika, Energetski 

tim za ubrzanje energetske neovisnosti i ekološki čistog otoka Krka učinkovitosti, a 

umjesto njega, kao član tih tijela sve dužnosti i obveze, preuzima Rafaela Frgačić, 

zamjenica Općinskog načelnika.  

Zaduženje: M. Hero (odluka) 

1.2. Odobrava se ST.S. „Centaroprema“ d.o.o. Rijeka, Lošinjska 16, kao upravitelju zgradom,  

najkasnije do 7. srpnja 2017. godine, izvesti potrebne građevinske radove sanacije krova 

zgrade u Baški, Zagrebačka 21, kako bi se otklonila prijetnja sigurnosti pješaka, ali i 

nastanka veće štete na objektu.  

Zaduženje: M. Hero (odluka) 

1.3. Odobrava se plaćanje troškova školskih udžbenika za učenike srednjih škola koji dolaze s 

područja Općine Baška, uz uvjete koje treba dogovoriti sa Srednjom školom „Hrvatski 

kralj Zvonimir“ iz Krka, na način da se udžbenici nakon završetka školske godine vraćaju 

školi i u sljedećoj školskoj godini daju na korištenje novoj generaciji učenika, a 

nabavljaju samo udžbenici koji se mijenjaju.  

Zaduženje: D. Krpan (dogovor, odluka) 

1.4. Prihvaća se ponuda Obrta za najam ozvučenja i opreme „dBoki“, vl. Luka Milardović iz 

Čavli, Banja 4, OIB 26252164860, br. 0087/2017L2 od 15. svibnja 2017. godine, za 

ozvučenje i rasvjetu koncerta klape „RIŠPET“ povodom Dana pobjede i domovinske 

zahvalnosti 5. kolovoza 2017. godine u Baški, u visini od 50% iznosa od 5.100,00 kuna 

(bez PDV-a).  

Zaduženje: D. Krpan (odluka, narudžbenica) 

1.5. Na zamolbu KD “ŠOTO” iz Baške, Jurandvor 59, daje se suglasnost za održavanje 

manifestacije “Ples u prirodi” u Jurandvoru, koja će započeti 14. srpnja 2017. godine 

(petak) u 19:00 sati, a očekivano trajanje je do 04:00 sata, 15. srpnja 2017. godine 

(subota).  

Zaduženje: D. Krpan (odluka) 

1.6. Daje se suglasnost MOJA DIRIDIKA d.o.o. Zagreb, Golubovečka 6, OIB: 86416862982, 

za organiziranje glazbenih nastupa - „žive“ glazbe na terasi objekta Papa's Bar (P.C. 

GALEB) u razdoblju do 1. rujna 2017. godine u vremenu od 20:00 do 24:00 sata; 

Zaduženje: D. Krpan (odluka) 
 

Zapisnik sastavio:      Općinski načelnik: 

 

Darko Krpan, v.r.      Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r. 


