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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: 2142-03-03/2-15-31   

Baška, 17. studenoga 2015. godine 
 

Z A P I S N I K 

s 56. sastanka Kolegija načelnika,  

održanog 17. studenoga 2015. godine s početkom u 10:00 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, 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. Odobrava se prijenos sredstava iz proračunske pričuve u iznosu do 10.000,00 kuna 

Jedriličarskom klubu „Vihor“ iz Baške, Palada 1a, OIB 91318663823, za sufinanciranje 

troškova sudjelovanja na Europskom prvenstvu u Gdanjsku; 

1.2. Zbog nedostatka proračunskih sredstava, ne prihvaća se ponuda Geodetskog zavoda d.o.o. 

Rijeka za evidentiranje ceste za sunčanu elektranu Barbičin; 

1.3. Umjesto Ivane Lončarić Trinajstić, koja odlazi iz službe u Općini, određuju se predstavnici 

Općine Baška:  

- za praćenje primjene ugovora s IGR d.o.o. (vođenje projekta „Sunčana elektrana 

Barbičin”): Darija Tomašić,  

- za praćenje primjene ugovora s GP Krk d.d. (rekonstrukcija i izgradnja PŠ Baška): Darija 

Tomašić i Hajrudin Mulaosmanović;  

- u ocjenjivačkom odboru za javni natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja 

uređenja obalnog pojasa naselja Baška nije moguće mijenjati člana, ali se ocjenjivanje 

može izvršiti i bez I. Lončarić Trinajstić koja je zamjenik člana. 
 

2. Zamjenik Općinskog načelnika zadužuje se: 

2.1. U dogovoru s načelnikom Općine Punat organizirati prezentaciju projekta plaža 

(Građevinski fakultet Rijeka) za predstavnike općina Punat i Baška za 2. ili 3. prosinca 

2015. godine; 

2.2. Po primitku zabilješke o stanju sirene za uzbunjivanje, poslati dopis Državnoj upravi za 

zaštitu i spašavanje (Centar 112). 
 

3. Voditelj Ureda Općinskog načelnika zadužuje se: 

3.1. Organizirati sastanke radnih tijela Općinskog vijeća radi razmatranja prijedloga Proračuna 

za 2016. godinu; 

3.2. Ispitati pritužbe na nemogućnost priključka struje vikendom i radnim danom iza 15:00 sati 

na istezalištu za barke. 
 

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

zadužuje se: 

4.1. Zadužiti komunalnog redara da utvrdi stanje sirene za uzbunjivanje i sačini zabilješku; 

4.2. Provjeriti da li je vlasnik ugostiteljskog objekta „Ankora“ legalizirao terasu na javnoj  

površini; 

4.3. poslati dopis RI-ING-u s požurnicom - naplata kazni od stranaca;  

4.4. Koordinaciju gradilišta Područne škole zakazati za 24. studenoga 2015. godine u 12:00 sati 

umjesto uobičajenih 14:00 sati, zbog sastanka s predstavnicima županije u 13:00 sati; 

4.5. odgovoriti udruzi BS Wireless na zahtjev za provlačenje cijevi za instalaciju odašiljača 

bežičnog interneta; 
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4.6. Zbog odlaska iz službe u Općini, pripremiti primopredaju poslova za četvrtak, 26. 

studenoga 2015. godine u 09:00 sati; 
 

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

5.1. nastavno na zamolbu Župnog ureda Sv. Ivana Krstitelja iz Baške, za sufinanciranje 

radova na obnovi pokrova desne bočne lađe Župne crkve Sv. Trojice, zatražiti podatke o 

ukupno planiranim troškovima i izvorima financiranja; 

5.2. Zatražiti ponudu za nabavu 800 komada peciva za potrebe obilježavanja blagdana Sv. 

Lucije 13. prosinca 2015. godine. 
 

6. Primljene su informacije: 

- o izvršenom pregledu mrtvačnice u Batomlju - utvrđeno vlaženje zidova zbog oštećenja i 

začepljenja korita za odvodnju oborinskih voda (I. Lončarić Trinajstić), 

- o održanom terenskom izlaganju geodetskog elaborata za mrtvačnicu Batomalj - potreban 

potpis crkve (I. Lončarić Trinajstić), 

- o planiranom terminu javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU 2 - 2. prosinca 2015. 

godine (I. Lončarić Trinajstić). 
 

 

Sastanak je dovršen u 11:55 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. 


