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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  B A Š K A 

Općinski načelnik 

 

KLASA: 034-06/20-01/1 

URBROJ: 2142-03-02/1-20-1 

Baška, 15. rujna 2020. godine 

 

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

broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20) Općinski načelnik Općine Baška podnosi sljedeće 

 

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine  

 

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. ožujka tekuće godine za razdoblje 

srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 

Neovisno o navedenoj obvezi, Općinsko vijeće na svakoj sjednici od Općinskog načelnika dobiva 

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. 

 

I. Predlaganje akata 
 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine Općinsko vijeće Općine Baška održalo je 5 

sjednica, od kojih su 3 sjednice zbog izvanredne epidemiološke situacije održane elektronskim putem 

(izjašnjavanjem putem e-maila).  
 

Na sjednicama su, među ostalim, od značajnijih, doneseni sljedeći predloženi akti: 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Baška, 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška, 

3. Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška, 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima, 

6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa 

pokojnika, 

7. Pravilnik o načinu sazivanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća Općine Baška elektronskim 

putem u izvanrednim situacijama, 

8. Odluka o dopuni Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, radnim 

tijelima  Općinskog vijeća Općine Baška i vijećima mjesnih odbora, 

9. Odluka o dopuni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina Općine Baška, 

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2020. 

godini, 

11. Odluka o odgodi primjene sezonskog uređenja prometa u naselju Baška, 

12. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, 

13. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, 

14. Odluka o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška, 

15. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih 

objekata, 



2 

 

16. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška, 

17. Odluka o izmjeni Odluke o korištenju kratkoročnog kredita po poslovnom računu, 

18. Odluka o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 

građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije 

bolesti COVID-19, 

 

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

Na 26. sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. travnja 2020. godine donesena je Odluka o izmjeni i 

dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2020. godinu.  

Na 28. sjednici Općinskog vijeća održanoj 8. lipnja 2020. godine usvojen je Godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Općine Baška za 2019. godinu, donesena je Odluka o raspodjeli rezultata 

poslovanja za 2019. godinu, kao i I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2020. godinu s 

projekcijama za 2021. i 2022. godinu, te, sukladno tome, izmjene i dopune odnosnih programa i 

planova. 

 

III. Odluke Općinskog načelnika 
 

U okviru svojih ovlaštenja iz Statuta Općine Baška, Općinski načelnik je uz ostale, od značajnijih, 

donio sljedeće odluke: 
 

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Baška  

2. Odluka o iznajmljivanju/posudbi pokretnina u vlasništvu Općine Baška 

3. Odluka o odobrenju odgode plaćanja zakupnine za korištenje površina javne namjene  

4. Odluka o odobrenju odgode plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora  

5. Odluka o umanjenju i odgodi plaćanja naknade za koncesijska odobrenja u 2020. godini 

6. Odluka o umanjenju naknade za korištenje površina javne namjene u 2020. godini 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za korištenje površine javne namjene, te 

načinu i rokovima plaćanja iste  

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rokovima i uvjetima davanja u zakup javne površine u 

svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa na javnim površinama, te načinu plaćanja zakupnine i 

zaključenju ugovora o zakupu  

9. Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u 2020. godini 

 

IV. 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 1. siječnja 2020. godine, bilo je zaposleno 11 službenica i 

službenika, od čega je jedna službenica na rodiljnom dopustu.  

Radi odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu, u siječnju je prestao radni odnos pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela, a u veljači je i referentica za komunalnu naknadu, spomeničku rentu i 

javne površine u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša otišla 

u prijevremenu starosnu mirovinu.  

Po objavljenom javnom natječaju za prijam u službu, popunjeno je radno mjesto pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela, te je primljena službenica počela s radom 13. ožujka 2020. godine. 

Temeljem Plana prijma u službu u 2020. godini i objavljenog javnog natječaja za prijam u službu, 

popunjeno je radno mjesto referenta za razrez i naplatu općinskih poreza u Odsjeku za proračun, 

financije i računovodstvo, te je primljena službenica počela s radom 14. travnja 2020. godine. 

Popunjenje radnog mjesta referenta za komunalnu naknadu, spomeničku rentu i javne površine 

(zamjena za službenicu koja je otišla u mirovinu) planirano je Planom prijma u službu u 2020. godini, 

ali je odgođeno zbog mjera uravnoteženja proračuna uvjetovanih izvanrednom epidemiološkom 

situacijom.  

Na dan 30. lipnja 2020. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu bilo je zaposleno 11 službenica i 

službenika, svi na neodređeno vrijeme. Jedna službenica je i dalje na rodiljnom/roditeljskom dopustu. 
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Obzirom da se Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, uredovnom 

vremenu za stranke, te vremenu i načinu izravnog kontaktiranja Općinskog načelnika Općine Baška 

i/ili njegove zamjenice, od 20. lipnja 2013. godine, nije mijenjala, sve je ostalo kao i ranije, odnosno: 

 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, 

 prijam stranaka kod Općinskog načelnika: 

- 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. 

Zbog izvanredne epidemiološke situacije, u razdoblju od 24. ožujka 2020. godine do 8. svibnja 2020. 

godine Jedinstveni upravni odjel nije neposredno primao stranke već su se stranke mogle obratiti 

općinskoj upravi pisanim putem, slanjem pismena poštom ili putem e-mail adresa te telefona 

objavljenih i dostupnih na službenim stranicama Općine Baška.  
 

Kabinet načelnika, kao savjetodavno tijelo Općinskog načelnika, u razdoblju na koje se odnosi ovo 

izvješće održao je 10 sastanaka, i to do 17. ožujka 2020. godine. Nakon tog datuma sastanci Kabineta 

se zbog izvanredne epidemiološke situacije nisu održavali. Nakon popuštanja mjera, održavali su se 

radni sastanci s rukovodećim službenicima radi usmjeravanja poslovanja Jedinstvenog upravnog 

odjela. 

 

V. Upravljanje nekretninama i pokretninama i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
 

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 30. lipnja 2020. godine, Općina Baška je imala zaključenih, važećih: 

  122 ugovora o zakupu javne površine,  

  24 ugovora o zakupu poslovnih prostora. 

Do 30. lipnja 2020. godine izdana su 83 koncesijska odobrenja. 
 

U sudskim postupcima koji se vode radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, u razdoblju na koje se 

odnosi ovo izvješće donesene su odluke: 

 7. veljače 2020. godine postala je pravomoćna presuda kojom je utvrđeno pravo vlasništva 

Općine Baška na k.č.br. 1106 k.o. Baška-nova (u naravi parkiralište kod općinske zgrade). 

Općina je stupila u posjed parkirališta, te ga je uredila i označila za svoje potrebe i potrebe TD 

BAŠKA d.o.o.   

 21. svibnja 2020. godine postala je pravomoćna presuda kojom je odbijena žalba na rješenje 

kojim je poništena građevinska dozvola izdana za dogradnju objekta na adresi Palada 43/A (ex 

“Ribar”).   

 24. lipnja 2020. godine postala je pravomoćna presuda kojom je utvrđeno pravo vlasništva 

Općine Baška na k.č.br. 3091/1 k.o. Baška-nova (u naravi parkiralište “Stara pošta”).    
 

Na sastanku održanom 21. siječnja 2020. godine u Područnom uredu za katastar Rijeka, dogovoren je 

nastavak započetog postupka nove katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za 

katastarsku općinu Jurandvor za 1. travnja 2020. godine. Međutim, zbog nastupa izvanrednih 

okolnosti prouzročenih epidemijom koronavirusa, do daljnjega je onemogućen početak postupka 

izlaganja podataka katastarske izmjere. 
 

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasnišvu Republike Hrvatske uređeno je Zakonom o 

poljoprivrednom zemljištu, koji određuje da se poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države 

raspolaže na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. 

Ministarsvo poljoprivrede je u rujnu 2019. godine dalo suglasnost na Program raspolaganja 
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poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Baška. U ožujku 

2020. godine je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ donio rješenje 

da je program prihvatljiv za ekološku mrežu, te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu 

prihvatljivosti. 

 

VI. Odlučivanje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Baška  
 

U promatranom razdoblju stečeno je nekretnina površine 215 m², za što je utrošeno 129.000,00 kn, ili 

prosječno 600,00 kn/m². Kupljeno je zemljište u području u kojem je V. izmjenama i dopunama 

Prostornog plana Općine Baška planirano uređenje javnih parkirališta neposrednom provedbom Plana 

(kod “Suhe marine”).  

Posebnom odlukom Općinskog vijeća izdana je suglasnost Općinskom načelniku za kupnju 1293/2351 

dijela nekretnine označene kao k.č.br. 2956 k.o. Baška-nova, ukupne površine 2.351 m
2
 (nekretnina 

bivše Užarije d.o.o.)  po cijeni od 1.515.700,00 kuna. Kupoprodajni ugovor sklopljen je 23. siječnja 

2020. godine. 

Nisu otuđivane nekretnine u vlasništvu Općine Baška. 

U svibnju 2020. godine sklopljen je Ugovor o osnivanju prava služnosti, kojim je u korist Državnog 

hidrometeorološkog zavoda osnovano pravo služnosti bez naknade na nekretnini u vlasništvu Općine 

Baška (označenoj kao k.č. br. 1302/3 k.o. Baška-nova), za postavljanje automatske meteorološke 

postaje. 

 

VII. Upravljanje proračunskim sredstvima Općine Baška 
 

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

uređuje, prvenstveno Zakon o proračunu. 

Na dan 30. lipnja 2020. godine stanje novčanih sredstava na žiro računu iznosilo je 5.376.846,70 kn, a 

sastojalo se od novčanih sredstava na redovnom žiro računu u iznosu 5.345.294,96 kn, izdvojenih 

novčanih sredstava za izvlaštenje čestica u ulici Labic 26.557,33 kn, te sredstava u blagajni u iznosu 

4.994,41 kn. 

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

Steiermärkische bank d.d. IBAN broj HR2624020061800800001. Novčanim sredstvima prema 

potpisnom kartonu pojedinačno raspolaže dvoje potpisnika. U saldu novčanih sredstava 4.000.000,00 

kn odnosi se na kratkoročni kredit poslovne banke, koji je ugovoren u svrhu otkupa dijela nekretnine 

bivše Užarije d.o.o., te zbog nesrazmjera između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza usljed 

ekonomskih posljedica uzokovanih pandemijom koronavirusa.  

Osim kupnje nekretnine bivše Užarije d.o.o. zbog koje se Općina zadužila, značajni utjecaj na 

Proračun imao je i izostanak očekivanog prihoda od komunalnog  doprinosa za drugi trgovački centar, 

čija realizacija je zastala zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. 

Uslijed epidemije bolesti COVID-19, Općina Baška bila je suočena sa stvaranjem velikog jaza između 

priljeva sredstava i dospijeća obveza te je uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Baška ugovoreno 

povećanje mogućnosti kratkoročnog zaduženja. Time je otvorena mogućnosti Općini da uredno 

podmiruje dospijele obveze po već ugovorenim projektima, obzirom da je tijekom prvih šest mjeseci 

ove godine Proračun bio pogođen izostankom naplate planiranih prihoda kao posljedica globalne 

ekonomske krize. 

Što se tiče nepodmirenih obveza, one su za Općinu Baška na dan 30. lipnja 2020. godine iznosile 

8.396.290,58 kn, dok evidentiranih dospjelih obveza nije bilo. Saldo potencijalnih obveza za sudske 

sporove iznosio je 10.753.628,99 kn. Potraživanja za proračunske prihode na dan 30. lipnja 2020. 

godine iznosila su 5.915.658,58 kn, a od toga je bilo dospjelo na naplatu 2.761.145,24 kn.  

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. 

 

VIII. Praćenje i nadzor rada mjesnih odbora 
 

Sa sastanaka vijeća mjesnih odbora dostavljaju se zapisnici sa zaključcima, koji se razmatraju na 

sjednicama Kabineta načelnika i kojima se, sukladno mogućnostima, nastoji udovoljiti. Komunikacija 

se ne obavlja isključivo preko zapisnika, jer predsjednici vijeća mjesnih odbora, nerijetko, primjedbe i 

upite građana, koji su se njima izravno obratili, prosljeđuju telefonom i e-mailom. 
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Općinski načelnik redovito se odaziva na sve sastanke vijeća mjesnih odbora na kojima je pozvan 

prisustvovati.  

 

IX.  Praćenje i nadzor rada trgovačkih društava koje je osnovala Općina  
 

Općina Baška jedini je osnivač i vlasnik TD BAŠKA d.o.o. iz Baške, Palada 88. Skupštinu društva 

čini Općinski načelnik, što znatno pojednostavljuje praćenje i nadzor rada Društva. U razdoblju na 

koje se odnosi ovo izvješće održane su 3 sjednice Skupštine Društva. Inače, TD BAŠKA d.o.o., osim 

što mu je povjereno upravljanje grobljima, ukop pokojnika te organiziranje i naplata parkiranja na 

općinskim parkiralištima, održava komunalnu infrastrukturu te temeljem izdanih radnih naloga 

izvršava i druge poslove za Općinu Baška. 
 

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o. i PONIKVE VODA d.o.o. su 

komunalna društva kojima je Općina Baška suvlasnik, zajedno s ostalim jedinicama lokalne 

samouprave otoka Krka, a kojima je povjereno obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog 

otpada, te vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, održavanje javne rasvjete i usluga 

iznajmljivanja električnih bicikala.  

Općinski načelnik redovito sudjeluje na sjednicama Skupštine društava, kojih je tijekom prvog 

polugodišta 2020. godine održano ukupno 13 (PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - 6 sjednica, 

PONIKVE USLUGA d.o.o. - 3 sjednice i PONIKVE VODA d.o.o. - 4 sjednice). 
 

Općina Baška je suvlasnik društva RADIO OTOK KRK d.o.o. zajedno s ostalim jedinicama lokalne 

samouprave i značajnijim gospodarskim subjektima otoka Krka. 
 

Općina Baška je 2019. godine osnovala i društvo OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. kao jedini osnivač, 

sa ciljem realizacije projekta izgradnje sunčane elektrane „Barbičin“ kapaciteta 5MW na području 

Općine Baška. 
 

Općina Baška je 2020. godine pristupila kao osnivač CENTRU ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI 

RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE sa sjedištem u Ravnoj Gori. 

 

X.  Podrška društvenih aktivnosti i provedba socijalnog programa  
 

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

Temeljem 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 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 01/17, 13/17, 37/17), donesen na temelju 

ispred spomenute Uredbe. 

Predmet natječaja za 2020. godinu (koji je bio otvoren od 13. siječnja do 14. veljače 2020. godine) 

bilo je sufinanciranje programa i aktivnosti u kulturi iznosom od 13.000,00 kuna, programa i 

aktivnosti u sportu iznosom od 113.010,00 kuna, programa i aktivnosti u liječenju ovisnosti, te 

promicanju prava i interesa osoba s invaliditetom iznosom od 10.000,00 kuna, programa i aktivnosti 

organizacija civilnog društva iznosom od 96.000,00 kuna te programa i aktivnosti u promicanju 

poljoprivrede iznosom od 10.000,00 kuna, odnosno ukupnim iznosom od 242.010,00 kuna. 

Zaprimljene su 42 prijave udruga i drugih organizacija civilnog društva, od kojih 4 nisu bile potpune i 

sastavljene u skladu s uvjetima natječaja.  

Odlukom Općinskog načelnika od 14. travnja 2020. godine, s obzirom na okolnosti novonastale 

situacije u vezi  pandemije virusa COVID-19, a povezano s donesenim mjerama odgode naplate 

pojedinih prihoda Proračuna i očekivanih teškoća s likvidnošću Proračuna, privremeno je obustavljena 

provedba Javnog natječaja za su/financiranje javnih potreba na području Općine Baška u 2020. godini, 

te nije donesena odluka o dodjeli sredstava.  

Za provedbu projekata - programa, aktivnosti i manifestacija, koje imaju iznimni značaj za promidžbu 

Općine Baška, odnosno, koji su od posebnog interesa za Općinu Baška, izvornim Proračunom je 

predviđeno 535.000,00 kuna za izravnu dodjelu, ali iz istih razloga zbog kojih je privremeno 

obustavljena provedba Javnog natječaja, ta sredstva nisu isplaćena.  



6 

 

 

Uslijed novonastalih okolnosti, tijekom ožujka je s Gradskom knjižnicom Rijeka usuglašeno da će 

bibliobus dolaziti u Bašku jednom mjesečno do konca 2020. godine te da će se usluga vršiti bez 

naplate obzirom na nedostatak osiguranih proračunskih sredstava. Gradska knjižnica Rijeka je 

predložila navedeno radi osiguranja kontinuiteta u pružanju njihove usluge stanovnicima Općine 

Baška, obzirom da se planira nastaviti suradnja u 2021. godini po prijašnjem modelu. 
 

U razdoblju na koje se odnosi ovo izvješće doneseno je 7 odluka o isplati jednokratne novčane pomoći 

u iznosu od 2.000,00 kuna (ukupno 14.000,00 kuna), te su isplaćene dvije roditeljske naknade za prvo 

diejte u iznosu od 5.000,00 kuna (ukupno 10.000,00 kuna) i jedna roditeljska naknada za treće dijete u 

iznosu od 15.000,00 kuna. 

 

XI. Ostale aktivnosti Općinskog načelnika 

 

Općinski načelnik, zajedno s čelnicima ostalih jedinica lokalne samouprave sudjeluje na sjednicama 

Koordinacije gradonačelnika i općinskih načelnika otoka Krka. Sjednice Koordinacije redovito su se 

održavale tim više što su se na istima donosile zajedničke mjere i prepruke radi sprječavanja širenja 

epidemije koronavirusa kao i mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica epidemije za poduzetnike 

kojima je bio zabranjen rad, a kojima je za 3 mjeseca odgođeno plaćanje obveza. Koordinacija je od 

otočne i lokalnih turističkih zajednica zatražila odgodu svih manifestacija i programa te svođenje rada 

na tzv. „hladni pogon“.  

Što se tiče Turističke zajednice općine Baška (TZO Baška), radno mjesto direktora je bilo upražnjeno 

od travnja do lipnja 2020. godine. Obzirom da je Općinski načelnik ujedno i predsjednik turističke 

zajednice, za vrijeme upražnjenog radnog mjesta direktora TZO Baška, dužnost direktora turističke 

zajednice obnašao je Općinski načelnik kao predsjednik TZO. 

Općina Baška donijela je dodatne mjere za pomoć poduzetnicima u okviru proračunskih mogućnosti.  

Zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška kojima je zabranjen rad bili su oslobođeni 

plaćanja dvije mjesečne zakupnine. Naknade za koncesijska odobrenja za terase na pomorskom dobru 

umanjene su za 15%,  radi ujednačavanja s terasama u I. zoni gdje je naknada umanjena za 25%. U 

25%-tnom iznosu umanjene su bile i ostale naknade za javne površine. Svim korisnicima javne 

površine kao i korisnicima koncesijskih odobrenja bila je omogućena dodatna odgoda plaćanja do 5. 

srpnja 2020. godine. 

Tijekom prvog polugodišta posebna je pažnja posvećena i donošenju poslovnih procesa. Misija 

Općine Baška je kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga unaprediti kvalitetu života i rada na 

području Općine te svim svojim građanima pružati izvrsnu uslugu putem odgovornog upravljanja 

javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom 

administracije. 

 

XII. Važniji općinski projekti 
 

U nastavku se daje pregled općinskih projekata sa stanjem na dan 30. lipnja 2020. godine: 

1. Reciklažno dvorište (RD) BAŠKA  

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, s odabranim ponuditeljem 

VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o. iz Kukuljanova, zaključen je 14. listopada 2019. godine 

Ugovor o građenju i opremanju RD Baška na iznos od 3.221.489,62 kn (s PDV-om). 

Dana 29. listopada 2019. godine započelo se s građevinskim radovima, a dovršeni su 28. 

svibnja 2020. godine. 

Pandemija COVID-19 utjecala je na planiranu dinamiku izvođenja radova, prije svega na 

dobavu i ugradnju opreme. 

Tijekom izvođenja radova izvelo se više radova od planiranog, stoga je dodatkom Ugovoru o 

građenju vrijednost radova ugovorena na ukupni iznos od 3.476.474,50 kn (s PDV-om). 

S izvođačem radova u predmetnom razdoblju zaključeni su sljedeći dodaci Ugovoru: 

 III. dodatak Ugovoru, KLASA: 030-08/19-01/4, URBROJ: 2142-03-03/3-1-20-57 od 

29. travnja 2020., kojim se produljuje rok završetka radova do 1. srpnja 2020. 

 IV. dodatak Ugovoru, KLASA: 030-08/19-01/4, URBROJ: 2142-03-03/3-1-20-63 od 

30. lipnja 2020., kojim se produljuje rok završetka radova do 14. kolovoza 2020. i 

ugovaraju više izvedeni i dodatni radovi, stoga ukupna vrijednost ugovorenih radova 

iznosi 2.781.179,60 kuna (bez PDV-a), odnosno 3.476.474,50 kuna (s PDV-om) 
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U sklopu realizacije projekta, osim izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta te pružanja 

usluge nadzora, u prvoj polovici godine provedene su i informativno-obrazovne aktivnosti 

koje uključuju npr. snimanje i emitiranje radijskih spotova i pripreme za ostale aktivnosti 

poput radionica za predškolsku i školsku djecu, snimanje video spota i slično. 

U promatranom razdoblju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnijeta su dva 

ZNS-a (zahtjeva za nadoknadom sredstava) na temelju kojih uplaćeno je gotovo 2.000.000,00 

kuna Općini Baška. 

2. PONIKVE VODA d.o.o., kao nositelj investicije, provodi jedan od najvećih i najvrijednijih 

projekata ikada pokrenutih na otoku - Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda otoka Krka.  

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na ukupan iznos od  648.312.359,00 kn. 

Prihvatljivi procijenjeni troškovi iznose 510.913.257,00 kn od kojih su bespovratna sredstva 

369.138.660,00 kn dok udio domaće komponente iznosi 141.774.597,00 kn. 

Udjeli u sufinanciranju prihvaćenih troškova domaće komponente su sljedeći: 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 47.258.199 kn (33,33%), 

- Hrvatske vode 47.258.199 kn (33,33%), 

- Lokalna komponenta (otok Krk) 47.258.199 kn (33,33%) od čega Općina Baška 

financira 5.457.495,00 kn (11,54825% lokalne komponente, tj. 1,06818% ukupnog 

EU projekta). 

Od ožujka 2017. godine do srpnja 2020. godine izvršeni su svi planirani i ugovoreni radovi na 

izgradnji vodovoda, fekalne kanalizacije i DTK, osim radova u Dragi Bašćanskoj na predjelu 

Štefanići koji se planiraju izvesti u drugoj polovici 2020. godine. 

U prvoj polovici 2020. godine izvedeni su  radovi u Dragi Bašćanskoj – predio Štefanići, stara 

jezgra i Tomaševo te Jurandvoru – predio Cubranići i stara jezgra. 

 Usporedno s navedenim radovima gradio se je i sustav oborinske odvodnje koji je u potpunosti 

financiran iz proračuna Općine Baška. 

 

Tabelarni prikaz izvedenih radova po naseljima i dionicama: 

Lokacija ulaganja 

EU projekt 

(vodovod, 

kanalizacija i DTK) 

Oborinska 

odvodnja 

Draga Bašćanska (dionice Stanušine, 

Tomaševo Garina, Štefanići, Prekrižje-Placa-

Bneci, stara jezgra, ) 

8.081.623,79 kn 764.013,19 kn 

Jurandvor (dionice Pod Mire, Marovići, 

Korudalj do Sv. Lucije, Glušac, Pol kuće, 

Cubranići, Med guvni, stara jezgra) 

3.867.067,07 kn 166.713,63 kn 

Batomalj (dionice Pod Martine, Na Poljani, 

cesta prema SMB Goričke) 
3.282.162,62 kn 0,00 kn  

UKUPNO 15.230.853,48 kn 930.726,82 kn 

 

3. Javnim pozivom od 20. travnja 2020. godine pokrenut je postupak javne nabave za europski 

projekt dogradnje luke Baška, na dan 30. lipnja 2020. godine natječajni postupak još nije bio 

okončan. Uvjet za sufinanciranje projekta je uspostava županijske brodske linije Baška-Lopar-

Baška, koju bi zajednički sufinancirale Primorsko-goranska županija, Općina Baška i Općina 

Lopar. 

4. U listopadu 2018. godine Općina Baška je s Ponikve eko otok Krk d.o.o. sklopila ugovor o 

sufinanciranju nabave ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u vrijednosti od 

1.900.000,00 kn. U prosincu 2019. godine sukladno ugovoru s Ponikve eko otok Krk d.o.o. 

osigurana su sredstva za ugradnju ukopanih spremnika, kojim je od ukupno 396.255,44 kn 

udio Općine Baška iznosio 195.000,00 kn te udio Ponikve eko otok Krk d.o.o. 201.255,44 kn.  

Od siječnja do lipnja 2020. godine trajali su radovi na ugradnji 5 setova ukopanih spremnika 

za odvojeno prikupljanje otpada na sljedećim lokacijama: u Baški – Zarok i Dom kulutre, 

Jurandvor – autobusna stanica, Batomalj – kod mosta, Draga Bašćanska – kod Zadružnog 

doma.  

5. U travnju 2020. godine, Općina Baška podnijela je prijavu na Javni poziv za neposredno 

sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima. Fond za 
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zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira do 60% opravdanih i prihvatljivih 

troškova, odnosno najviše 270.000,00 kn ukupne vrijednosti ulaganja. 

Na javni poziv prijavljena je nabava jednog seta ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje 

otpada u vrijednosti od 475.375,00 kn s PDV-om te do 30. lipnja 2020. godine nije 

zaprimljena odluka Fonda o prihvaćanju prihvaćanju ili odbijanju projektne prijave. 

6. U veljači 2020. godine završila je izgradnja javne rasvjete u naselju Batomlj. Postavljeno je 11 

rasvjetnih tijela duž županijske ceste LC5809 u ukupnoj duljini od 390 m. 

Vrijednost radova iznosi 329.275,10 kn s PDV-om. 

7. Dovršena je izgradnja pješačkog puta (stepenica) – Put Gorinka. Pješački put povezuje staru 

jezgru Baške, Ulicu Gorinka, s nerazvrstanom cestom 158 (dio bivše D102), opće poznatom 

kao zaobilaznica. Vrijednost radova 657.358,85 kn s PDV-om. 

8. Radovi na uređenju platoa (betoniranje površine) ispred Narodnog doma u Jurandvoru 

izvedeni su u siječnju 2020. godine. Vrijednost radova je 77.000,00 kn s PDV-om. 

9. Na Veloj plaži – 8. segment, u svrhu olakšanog pristupa moru izvedeni su radovi usitnjavanja 

(drobljenja) velikog kamenja u vrijednosti od 75.000,00 kn s PDV-om. 

10. Izgrađen je sustav oborinske odvodnje u Dragi Bašćanskoj – predio Štefanići u vrijednosti od 

399.318,56 kn s PDV-om, u Baški – dio Ulice Vladimira Nazora u iznosu od 12.529,00 kn s 

PDV-om te dio Ulice Gorinka u iznosu od 19.628,00 kn s PDV-om. 

11. U ožujku 2020. godine dovršeni su radovi na izgradnji vodovoda, fekalne kanalizacije i DTK 

u Ulici kralja Tomislava i Put Sv. Ivana u ukupnoj vrijednosti od 1.457.019,91 kn s PDV-om, 

a koji su se financirali iz naknade za razvoj. 

12. Od 4. svibnja 2020.godine u Baški je u funkciji sustav “Bike Sharing – iznajmljivanje e-

bicikala”. 

13. Izrađena je projektna dokumentacija rekonstrukcije (sanacije) Creske ulice. Vrijednost 

projektne dokumentacije iznosi 24.875,00 kn s PDV-om. 

14. U izradi je tehničko rješenje rekonstrukcije prometnice prema SMB Goričke (oborinska 

odvodnja i asfaltiranje). Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 67.250,00 kn s PDV-om. 

15. U izradi je izmjena glavnog projekt u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju 

mrtvačnice u naselju Batomalj i revizija troškovnika. 

16. U izradi je projektna dokumentacija za izgradnju stanova prema Programu društveno poticane 

stanogradnje u svrhu ishođenja građevinske dozvole, čiji investitor je APN (Agencija za 

pravni promet i posredovanje nekretninama). Općina Baška vrši redovitu komunikaciju s 

investitorom radi otklanjanja potencijalnih nejasnoća s ciljem efikasnije i brže provedbe 

projekta.  

17. U izradi je projektna dokumentacija uređenja tzv. „pseće plaže“ u Zaroku u svrhu ishođenja 

građevinske dozvole. Vrijednost projektne dokumentacije je 67.500,00 kn s PDV-om. 

18. U izradi su dva geodetska elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Batomalj NC 49 (od 

restorana „Malin“ do križanja s Ulicom Put Zablaće) i Batomalj NC 54 (od lovačkog doma do 

SMB Goričke). Vrijednost geodetskih elaborata 56.250,00 kn s PDV-om. 

19. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za sljedeće nerazvrstane prometnice: 

- Put Zablaće S4 i odvojak O11 (idejni projekt), 

- Pešćivica O1, O2, K1 (ishođena lokacijska dozvola, u izradi je glavni projekt i 

parcelacijski elaborat), 

- Pešćivica O4 (izrađen je idejni projekt te je isti predan na lokacijsku dozvolu), 

- Šantis S3 (idejni projekt), 

- Zagrebačka ulica K9 (ishođena lokacijska dozvola te je u proveden parcelacijski 

elaborat), 

- Ribarska ulica K40 (ishođena lokacijska dozvola, u postupku je provođenje 

parcelacijskog elaborata). 

20. U tijeku je postupak legalizacije zgrade Doma kulture u Baški. 

21. U izradi je elaborat etažiranja za zgradu Zavičajnog muzeja (kako je suvlasnica Đ.R. 

preminula, potrebno je čekati rješavanje ostavinske rasprave kojom će biti utvrđen novi 

suvlasnik). Budući da je troškovnik radova za zamjenu krova, sanaciju fasade i zamjenu 

stolarija iz 2016. godine te je zastario, zatražena je revizija istog i nova procjena troškova. 

22. Ishođena je lokacijska dozvola za uređenje obalnog pojasa i parka Marjan, u tijeku je izrada 

glavnog projekta. 
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23. U tijeku je izrada Programa godišnjeg održavanja površina zelenila na području Općine Baška 

čija vrijednost iznosi 49.125,00 kn s PDV-om. 

24. U travnju i svibnju nabavljeno je ukupno 16 štandova za prodaju i reklamu u vrijednosti od 

164.075,63 kn s PDV-om radi ujednačene prezentacije proizvoda koji čine turističku ponudu 

naselja Baška. 

25. Sukladno ugovoru s Dezinsekcijom d.o.o. Rijeka, u travnju 2020. godine izvršena je obavezna 

deratizacija i dezinsekcija svih javnih površina na području Općine Baška.  

Tretman je ponovljen u lipnju te je po potrebi na javnim površinama izvršena dodatna 

dezinsekcija i deratizacija.  

26. Elaborati za prenamjenu kulture zemljišta – parkirališta (AREA GEODEZIJA d.o.o.): 

 Suha marina – elaborat izrađen, pregledan i potvrđen u katastru; 

 Zarok – elaborat izrađen, pregledan i potvrđen u katastru; 

 Zaobilaznica – elaborat je izrađen; 

 Dom kulture – zastoj s provedbom zbog odbijanja potpisivanja elaborata od strane 

suvlasnika na čestici; 

 Stara pošta (kod hotela Corinthia) – dobivena je presuda nadležnog suda u korist 

Općine, elaborat je izrađen; 

 Gruh – elaborat je izrađen. 

27. Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020 u svom programu ima izvedbu umjetničke 

instalacije „Kapi“ / „Drops“ na Lungomare Art lokaciji Baška. Od planiranih pet staklenih 

kapi, iz financijskih razloga, postavit će se ukupno dvije na k.č. 7604/7 i 7604/3 k.o. Batomalj. 

30. ožujka 2020.  godine sklopljen je Aneks ugovora kojim je prolongirana 3. faza projekta 

(izrada umjetničke instalacije – taljenje stakla) do 31. kolovoza 2020. godine. Rok za izvršenje 

kompletnog ugovora, čiji izvršitelj je tvrtka Bokart d.o.o. iz Zagreba, je 31. listopada 2020. 

godine.  

28. Javnim pozivom od 20. travnja 2020. godine pokrenut je postupak javne nabave za europski 

projekt dogradnje luke Baška, na dan 30. lipnja 2020. godine natječajni postupak još nije bio 

okončan. Uvjet za sufinanciranje projekta je uspostava županijske brodske linije Baška-Lopar-

Baška, koju bi zajednički sufinancirale Primorsko-goranska županija, Općina Baška i Općina 

Lopar. 

29. Sufinancirana je nabava termovizijskih kamera Lovačkom društvu “Orebica” nakon što je na 

sastanku održanom u prostorijama Primorsko-goranske županije, na temu  rješavanja 

problema alohtone divljači na otoku Krku, zaključeno da će jedinice lokalne samouprave u 

jednakim dijelovima sufinancirati nabavu istih. Nabavljenje su četiri termovizijske kamere te 

su sve JLS otoka Krka, izuzev Općine Omišalj, sudjelovale u nabavci istih s iznosom od 

8.934,00 kn. 

 

 

 

OPĆINA BAŠKA 

 

Općinski načelnik 

 

Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r. 


