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       REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A  B A Š K A 

 Općinski načelnik 

KLASA: 080-01/16-01/4 

URBROJ: 2142-03-02/1-16-1 

Baška, 24. ožujka 2016. godine 

 

Temeljem članka 42. stavak 1. Statuta Općine Baška („Službeno novine“ Primorsko-goranske 

županije broj 12/13, 31/15) Općinski načelnik Općine Baška podnosi sljedeće 

 

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

 

Sukladno zakonskim odredbama i, s istima u svezi, odredbama Statuta Općine Baška i Poslovnika o 

radu Općinskog vijeća Općine Baška, Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja 

izvješća o svom radu Općinskom vijeću i to najkasnije do 31. srpnja i 31. siječnja za proteklo 

šestomjesečno razdoblje. Do sada, iz objektivno-subjektivnih razloga, rečeno izvješće formalno nije 

podnašano, ali, istovremeno, Općinsko vijeće je na svakoj sjednici od Općinskog načelnika dobivalo 

iscrpno izvješće o svim aktivnostima koje su se poduzimale i u kojima je sudjelovala Općina Baška, a 

koje su se odvijale između dvije sjednice Općinskog vijeća. 

U razdoblju 01. srpnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine, na koje bi se ovo izvješće moralo 

odnositi, a sukladno poslovima Općinskog načelnika utvrđenima u Statutu Općine Baška, navodi se, 

kako slijedi: 

 

I. predlaganje akata 

U razdoblju 01. srpnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine Općinsko vijeće Općine Baška 

održalo je 5 sjednica, na kojima su, na prijedlog Općinskog načelnika, među ostalim, od značajnijih, 

doneseni sljedeći akti: 

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška, 

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i 

načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na 

području mjesta Baška, 

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Baška, 

4.    Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška, 

5.    Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška, 

6.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima, 

7.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za 

rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška, 

8.    Odluka 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, 

9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Baška, 

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška, 

11. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti, 

12. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine 

Baška, 

13. Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Baška, 

14. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2016. godini, 
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15. Odluka o povjeravanju obavljanja djelatnosti održavanja javne rasvjete, 

16. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, 

17. Plan davanja koncesija za 2016. godinu 

 

II. predlaganje proračuna i izvršenja proračuna, godišnjih programa i planova 

 

1. na 23. sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine prihvaćeno je izvješće o izvršenju Proračuna 

Općine Baška za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine, 

2. na 24. sjednici održanoj 05. studenoga 2015. godine, doneseni su: 

 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2015. godinu 

 I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Baška u 2015. godini. 

 I. Izmjene i dopune Godišnjeg program održavanja komunalne infrastrukture  na području 

Općine Baška u 2015. godini, 

 Odluka o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na 

području Općine Baška u 2015. godini, 

 Odluka o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i 

socijalne skrbi na području Općine Baška u 2015. godini, 

 Odluka o izmjeni i dopuni Godišnjeg program javnih potreba u sportu na području Općine 

Baška u 2015. godini, 

 Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2015. 

godini, 

 Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu. 

3. na 26. sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine, doneseni su: 

 Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Baška u 2016. godini, 

 Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. 

godini, 

 Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 

2016. godini, 

 Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području 

Općine Baška u 2016. godini, 

 Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2016. godini, 

 Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godini, 

 Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu, 

 Proračun Općine Baška za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, 

 Odluka o izvršavanju proračuna 2016. godine. 

 

III. usmjeravanje djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog 

samoupravnog djelokruga, te nadziranje njegovog rada 

 

Rad Jedinstvenog upravnog odjela provodi se u okviru donesenih akata – Odluke o ustroju i 

djelokrugu rada, te Pravilnika o unutarnjem redu. U Jedinstvenom upravnom odjelu, na dan 31. 

prosinca, bilo je zaposleno 6 službenica i 4 službenika, od kojih je jedna službenica na dugom 

bolovanju. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Baška i temeljem iste donesene Odluke o visini osnovice za obračun plaća, 

iste su zadržane na razini iz 2008. godine. 

U uvodu spomenutom donesenom Odlukom o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Baška, uredovnom vremenu za stranke, te vremenu i načinu izravnog kontaktiranja Općinskog 

načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika, od 20. lipnja 2013. godine, određeni su: 

 radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela, u razdoblju ponedjeljak, utorak, četvrtak, od 

07,00 – 15,00 sati, srijeda od 07,00 – 17,00 i petak od 07,00 – 13,00, unutar čega, osim 

utorkom kada se stranke ne primaju, rad sa strankama od 8,30 – 12,30, 

 dnevni odmor je od 12,30 – 13,00, 
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 prijam stranaka kod Općinskog načelnika ili njegovog zamjenika: 

- bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, 

izuzev u slučaju njihove odsutnosti, 

- svakim radnim danom uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, 

telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici. 

Tijekom prosinca 2015. godine sporazumno je prekinuta služba voditeljici Odsjeka za komunalni 

sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, a viša stručna suradnica u istom Odsjeku je 

najavila odlazak. 

 

IV. upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i 

rashodima 

 

Raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Baška uređeno je Zakonom o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, te 

Odlukom o davanju u zakup javnih površina, Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Baška i drugim aktima. 

Svako raspolaganje, u pravilu, provodi se putem javnog natječaja. 

 

Na dan 31. prosinca 2015. godine, Općina Baška je imala zaključenih, važećih: 

 113 ugovora o zakupu javne površine, 

   21 ugovor o zakupu poslovnih prostora. 

 

V. odlučivanje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Baška, čija pojedinačna 

vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 

kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000, 00 (jedan 

milijun) kuna 

 

Za svako stjecanje i otuđenje nekretnina Općine Baška, neovisno o procijenjenoj vrijednosti, u pravilu, 

traži se suglasnost Općinskog vijeća. 

U promatranom razdoblju stečeno je nekretnina površine 444,49 m², za što je utrošeno 247.850,69 kn, 

ili prosječno 557,60 kn/m². 
Otuđeno je nekretnina površine 605,43 m², u vrijednosti od 397.340,22 kn, ili prosječno 656,29 kn/m². 
 

VI. upravljanje raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Baška 

 

Novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Baška raspolaže se sukladno regulativi koja isto 

uređuje, prvenstveno proračunu. 

Na dan 31. prosinca 2015. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 6.304.702,01 kn, s sastojalo se 

od novčanih sredstava na redovnom žiro računu u iznosu 6.272.865,42 kn, izdvojenih novčanih 

sredstva za izvlaštenje 27.623,48 kn, te sredstava u blagajni u iznosu 4.213,11 kn. 

Općina Baška obavljala je novčano poslovanje putem žiro računa otvorenog kod Erste & 

Steiermärkische bank d.d. broj 2402006-1800800001. Saldo žiro računa na dan 31. prosinca 2015. 

godine iznosio je 6.272.865,42 kn. 

Novčanim sredstvima na žiro računu prema potpisnom kartonu pojedinačno raspolaže dvoje 

potpisnika. Tijekom 2014. godine otvoren je transakcijski račun za posebne namjene u svrhu 

deponiranja sredstava za postupak izvlaštenja za rekonstrukciju ulice Labic u Jurandvoru, k.č. 6115/4 

k.o. Baška, 36 m2.  Na dan 31. prosinca 2015. godine saldo računa iznosi 27.623,48 kn. 

Na dan 31. prosinca 2015. godine iskazane su obveze u iznosu od 8.203.226,39 kn.  

Dospjela obveza na dan 31. prosinca 2015. godine u iznosu 2.812,50 kn podmirena je u cijelosti u 

siječnju 2016. godine. 

 

VII. praćenje i nadzor rada mjesnih odbora 

 

U srpnju 2015. godine, nakon provedenih izbora, konstituirana su sva 4 mjesna odbora na području 

Općine Baška. Prema raspoloživim informacijama, sastanke su, nakon konstituiranja, održala Vijeća 
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mjesnih odbora Baška i Draga Bašćanska, kojima su nazočili i predstavnici Općine Baška. Definiran je 

i način komunikacije – u pisanom obliku, dostavom zapisnika i podnesaka osobno, poštom e-mailom, 

telefonom. 

Identificiranje mjesnih problema i ozbiljnost rasprava o istima na spomenutim sastancima obećava 

uspješnije uključivanje građana u odlučivanje o lokalnim poslovima. 

 

 

VIII. praćenje i nadzor rada trgovačkih društava, koje je osnovala Općina, te društava i udruga koje 

financira i sufinancira Općina 

 

Općina Baška jedini je osnivač i vlasnik T.D. Baška d.o.o. iz Baške, Palada 88. Skupštinu društva čini 

Općinski načelnik, što znatno pojednostavljuje praćenje i nadzor rada Društva. Inače, T.D. Baška 

d.o.o., osim što mu je povjereno upravljanje grobljima i organiziranje i naplata parkiranja na 

općinskim parkiralištima, održava komunalnu infrastrukturu, te temeljem izdanih radnih naloga 

izvršava i druge poslove za Općinu Baška. 

Direktorica Društva je, krajem godine, najavila odlazak, a nova direktorica je, u međuvremenu 

izabrana i započela je s radom u ožujku 2016. godine. 

 

Općina Baška sufinancira rad društava i udruga sa sjedištem na svome području. 

Sredstva se raspoređuju temeljem odgovarajućih programa, zanimljivih za Općinu i njezino 

stanovništvo. 

Novost je da, od ove godine, sve u svezi s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(„Narodne novine“ broj 26/15), sredstva za su/financiranje programa koje provode udruge, gotovo 

isključivo, dodjeljuju se temeljem javnog natječaja, jer, osim u iznimnim slučajevima, više ne postoji 

način izravnog dodjeljivanja proračunskih sredstava odlukom Općinskog načelnika. 

Način i uvjete financiranja javnih potreba uredio je Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine 

Baška, donesen 17. studenoga 2015. godine, na temelju ispred spomenute Uredbe. 

 

IX. predlaganje izrada prostornih planova 

 

Izrada prostorno planske dokumentacije, o čemu su odluke donesene u ranijem razdoblju, privodi se 

kraju – na Izmjene i dopune UPU 2 Baška – Zarok čeka se najavljena suglasnost nadležnog 

Ministarstva, a III. izmjene i dopune PPU Općine Baška su spremne za javnu raspravu. 

 

X. Ostalo 

 

1. Radovi – rekonstrukcija zgrade osnovne škole u Baški s dogradnjom školske sportske 

dvorane, odvijaju se ugovorenom dinamikom i za očekivati je da će to tako biti do završetka 

radova. 

2. Ocjenjuje se da je uvid u rad općinskih tijela i službi učinjen znatno dostupnijim javnosti, 

odnosno postao je transparentniji -  redezignom općinske web stranice pojednostavljen je 

pronalazak svih općinskih akata i informacija iz djelokruga rada Općine. Naime, na stranici se 

objavljuju svi akti svih tijela, zapisnici sa svih sastanaka, natječaji i sve bitne obavijesti. 

3. Nekoliko godina uzastopno, pa tako i 2015. godine, potvrđuje se uspješnost u održavanju i 

upravljanju kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. 

4. Nakon neuspješnih izbora u svibnju, u studenome 2015. godine, ponovljen je izbor članova 

Savjeta mladih i, kako je poznato, Savjet mladih je izabran. 

5. Zbog visine procijenjene vrijednosti nabave, provedeno je 5 postupaka javne nabave u skladu 

sa Zakonom: 

 Rekonstrukcija i energetska obnova pročelja i krova s ugradnjom novih prozora i vrata na 

zgradi Općine Baška u Baški“, postignuta cijena bez PDV-a 127.998,72 kn -  MDK 

GRAĐEVINAR, direktor Dragutin Pavlinić,Veliko Trgovišće, Mrzlo Polje 36, 
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 Izrada projektne dokumentacije za gradnju sunčane elektrane Barbičin kapaciteta 5 MW 

na području Općine Baška, postignuta cijena bez PDV-a 799.000,00 - DALEKOVOD-

PROJEKT d.o.o., M. Čavića 4, Zagreb, 

 Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja 

Baška,  postignuta cijena bez PDV-a 330.000,00 -  MVA/mikelić vreš arhitekti d.o.o., 

Martićeva 38, Zagreb, 

 Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste na području Općine Baška, 

postignuta cijena bez PDV-a  215.500,00 Projektni biro P45 d.o.o., Palmotićeva 45, 

Zagreb, 

 Rekonstrukcija sa izgradnjom nogostupa i asfaltiranje ulica Pod Mire i Labic - I. faza,   
postignuta cijena bez PDV-a  1,177.487,33 kn - GP KRK d.d., S. Radića 31, Krk. 

6. Nakon provedenih postupaka nabave male (bagatelne) vrijednosti, u 2015. godini je 

nabavljeno radova u vrijednosti od 1,405.819,09 kn (bez PDV-a), usluga u vrijednosti od 

885.183,58 kn (bez PDV-a),  te robe u vrijednosti od 405.139,39 kn (bez PDV-a), 

7. Održano je 17 sjednica Kolegija načelnika, a zapisnici su dostupni na web stranici, 

8. Izvršena je primopredaja bivšeg diskonta u Jurandvoru, te se intenzivno radi kako bi se prostor 

ponovno aktivirao. Ideja ima, ali prioritet je otvoriti prodavaonicu prehrambenim 

proizvodima, 

9. Općina Baška uključila se u projekt „Moj otok bez azbesta“ (zamjena azbestnih krovova).  U 

proračunu za 2016. godinu osiguran je iznos od 100.000,00 kuna za sufinanciranje građana 

koji se prijave na natječaj – 100,00 kn/m² krova koji se uklanja, maksimalno 10.000,00 kn po 

korisniku.  

10. Određen je novi predstavnik Općine Baška u Upravnom odboru Županijskog centra za 

poljoprivredu i ruralni razvoj - Goran Marević iz Krka, koji u Upravnom odboru Centra već 

predstavlja Općinu Dobrinj i koji se dokazao ažurnim i učinkovitim u zastupanju interesa te 

općine.  

 

Općinsko vijeće se, uredno, u Zakonom utvrđenim rokovima, izvješćuje o izvršenju proračuna, a za 

sva možebitna daljnja pitanja u svezi s ovim izvješćem, ili izvan njega, moguće se izravno obratiti 

Općinskom načelniku, usmenim ili pisanim putem, na što će se isto tako, usmeno ili pisanim putem, 

odgovoriti. 

 

 

 

 

OPĆINA BAŠKA 

 

 

       Općinski načelnik 

 

       mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec. 


