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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  B A Š K A 

Općinski načelnik 
 

KLASA: 976-01/22-01/5 

URBROJ: 2170-15-02/1-22-1 

Baška, 15. rujna 2022. godine 

 

Općinski načelnik Općine Baška, na temelju članka 42. stavak 1. Statuta Općine Baška („Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) podnosi sljedeće 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. 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 2022. godine Općinsko vijeće Općine Baška održalo je 3 sjednice. 
 

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

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Baška, 

2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, 

3. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška,  

4. Odluke (3) o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi,  

5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova, 

6. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Baška, 

7. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Baška za 2022. godinu,  

 

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

Na 6. sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. travnja 2022. godine donesena je Odluka o davanju suglasnosti 

i davanju jamstva za zaduživanje. 

Na 7. sjednici Općinskog vijeća održanoj 25. svibnja 2022. godine usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Baška za 2021. godinu i donesena Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja. 

Na istoj sjednici usvojene su I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2022. godinu i projekcija 

Proračuna za 2023. i 2024. godinu. kao i odgovarajuće izmjene i dopune godišnjih programa za 2022. 

godinu. 

 

III. Odluke Općinskog načelnika 
 

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

sljedeće odluke: 

• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za su/financiranje javnih potreba na području Općine Baška u 

2022. godini; 

• Odluka o imenovanju predstavnika Općine Baška u Skupštini trgovačkog društva SMART ISLAND 

KRK d.o.o.; 
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• Plan prijma u službu u 2022. godini;  

• Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknade za korištenje površine javne namjene te 

načinu i rokovima plaćanja iste; 

• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Baška u 2021. 

godini izrađenog od strane tvrtke DLS d.o.o.; 

• Odluka o odobrenju pomoći raseljenim osobama s područja ratom pogođene Ukrajine koje 

privremeno borave na području Općine Baška – ovom odlukom određene su vrste pomoći 

roditeljima djece koja pohađaju predškolski ili školski program u ustanovama na području Općine 

Baška; 

• Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup površina javne namjene; 

• Plan motrenja, čuvanja i ophodnje za 2022. godinu temeljem Procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija Općine Baška; 

• Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Baška;  

• Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2022. godinu. 
 

U cilju prevencije širenja koronavirusa, do 28. veljače 2022. godine nastavljena je primjena Odluke o 

obustavi korištenja zatvorenih prostora u vlasništvu Općine Baška. 

 

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 2022. godine, bilo je zaposleno 11 službenica i 

službenika na neodređeno i jedan službenik na određeno vrijeme radi zamjene. Na dan 30. lipnja 2022. 

godine Jedinstveni upravni odjel Općine Baška broji ukupno 12 službenika/ca zaposlenih na neodređeno 

vrijeme.  

Kabinet načelnika, kao savjetodavno tijelo Općinskog načelnika, u prvom polugodištu 2022. godine održao 

je 9 sastanaka. Kao članica Kabineta po funkciji, 30. lipnja 2022. godine imenovana je direktorica Turističke 

zajednice Općine Baška, tako da Kabinet ima 15 članica i članova.  

 

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 2022. godine, Općina Baška je imala zaključenih, važećih: 

•  89 ugovora o zakupu površine javne namjene,  

•  14 ugovora o zakupu poslovnih prostora. 

Na dan 30. lipnja 2022. godine izdano je 105 koncesijskih odobrenja. 
 

Na sastanku održanom u Ministarstvu pravosuđa i uprave 21. ožujka 2022. godine, Općina Baška prihvatila 

je financiranje troškova rada stručnog savjetnika za provođenje postupka obnove zemljišne knjige za 

katastarsku općinu Jurandvor do kraja 2022. godine, a Ministarstvo je planiralo zapošljavanje stručnog 

savjetnika u 2023. godini, u kojoj će osigurati financiranje. Općinski sud u Crikvenici je pokrenuo 

postupak zapošljavanja, koje do do 30. lipnja 2022. godine nije provedeno, te nije započeo početak 

postupka izlaganja podataka nove katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za k.o. Jurandvor. 
 

Do 30. lipnja 2022. godine nije zaprimljeno traženo očitovanje Ministarstva poljoprivrede o mogućnosti 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Baška koje se 

djelomično nalazi u programu gospodarenja Hrvatskih šuma, a koje je zatraženo kako bi Općina Baška 

mogla planirati objavu javnog natječaja za davanje u zakup. 
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VI. Odlučivanje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Baška  
 

Od 1 fizičke osobe kupljena je nekretnina označena kao k.č. br. 2068/1 k.o. Baška-nova, površine 11 m², na 

kojoj je predviđena izgradnja prometnice K 9 (Zagrebačka ulica), po cijeni od 800,00 kuna/m2 , odnosno 

ukupno 8.800,00 kn.  

Od 2 fizičke osobe kupljeno je 2/8 dijela k.č. br. 2066/1 k.o. Baška-nova, ukupne površine 7 m², na kojoj je 

predviđena izgradnja prometnice K 9 (Zagrebačka ulica), po cijeni od 800,00 kuna/m2 , odnosno ukupno 

1.400,00 kn.  

Od 2 fizičke osobe kupljeno je 2/8 dijela k.č. br. 2066/2 k.o. Baška-nova, ukupne površine površine 339 m², 

koja se nalazi u zoni društvene namjene za izgradnju doma za starije osobe, po cijeni od 800,00 kuna/m2 , 

odnosno ukupno 67.800,00 kn.  

U razdoblju na koje se odnosi ovo izvješće nisu otuđivane nekretnine u vlasništvu Općine Baška. 

 

VII. Upravljanje proračunskim sredstvima Općine Baška 
 

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

prvenstveno Zakon o proračunu. 

Na dan 30. lipnja 2022. godine stanje novčanih sredstava na žiro računu iznosilo je 2.299.094,98 kn, a 

sastojalo se od novčanih sredstava na redovnom žiro računu u iznosu 2.268.848,56 kn (raspoloživa sredstva 

okvirnog kredita po poslovnom računu), izdvojenih novčanih sredstava za izvlaštenje čestica u ulici Labic 

25.949,89 kn, te sredstava u blagajni u iznosu 4.296,53 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.  

Saldo nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja 2022.  godine iznosilo je 6.171.487,84 kn, a sastojalo se od 

921.538,77 kn obveza za rashode poslovanja, 164.319,75 kn obveza za nabavu nefinancijske imovine, te 

5.085.629,32 kn obveza za financijsku imovinu.  

Na dan 30. lipnja 2022. godine evidentirano je 148.385,20 kn dospjelih obveza, koje su se sastojale od 

obveza prema državnom proračunu, za prihode od prodaje stanova u iznosu 371,94 kn (obveza podmirena 7. 

i 8. srpnja), materijalne rashode u iznosu 7.137,50 kn, ostale tekuće obveze, PDV, u iznosu 55.348,80 kn 

(obveza podmirena 1. srpnja), te za nabavu opreme 85.526,96 kn. Uslijed nesrazmjera u ostvarenju prihoda i 

rashoda, u svrhu premošćivanja financijskog jaza, u dogovoru s dobavljačem, nisu podmirene 3 fakture koje 

su dospijevale krajem siječnja (podmirene su u rujnu). 

Stanje obveza za financijsku imovinu sastojalo se od obveza po dugoročnom kreditu za izgradnju dječjeg 

vrtića i jaslica 1.639.864,34 kn, dugoročnom beskamatnom zajmu državnog proračuna uslijed pada prihoda 

200.000,00 kn, s osnova namirenja nedostajućih sredstava s računa državnog proračuna 245.764,98 kn, te s 

osnova okvirnog kredita po poslovnom računu 3.000.000,00 kn. 

Potraživanja za proračunske prihode na dan 30. lipnja 2022. godine iznosila su 4.674.112,20 kn, a toga je 

dospjelo 3.152.323,80 kn. U promatranom razdoblju za odobrena smanjenja i oslobođenja potraživanja 

evidentirane su promjene u vrijednosti i obujmu obveza s osnova komunalne naknade 57.528,51 kn, te 

komunalnog doprinosa 87.697,20 kn,  ukupno 145.225,71 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. Predlaganje izrada prostornih planova 

 

U promatranom razdoblju u tijeku je izrada VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška, 

od strane tvrtke CPA d.o.o. iz Zagreba. Dovršen je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška te utjecaja na ekološku mrežu.  

 

IX. Praćenje i nadzor rada mjesnih odbora 
 

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

 

X.  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 2 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., PONIKVE VODA d.o.o. i SMART 

ISLAND KRK 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 

2022. godine održano ukupno 16 (PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - 5 sjednica, PONIKVE USLUGA 

d.o.o. - 3 sjednice, PONIKVE VODA d.o.o. - 2 sjednice i SMART ISLAND KRK d.o.o. - 6 sjednica). 
 

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 jedini osnivač društva OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. koje je osnovano sa ciljem realizacije 

projekta izgradnje sunčane elektrane „Barbičin“ kapaciteta 5MW na području Općine Baška. Nakon 

prijenosa prava služnosti na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske s Općine Baška 

na društvo OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. u rujnu 2021. godine, dana 1. ožujka 2022. godine je s Općine 

Baška na isto društvo prenesena i Građevinska dozvola za izgradnju sunčane elektrane. 
 

Općina Baška je, kao osnivač CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-

GORANSKE ŽUPANIJE sa sjedištem u Ravnoj Gori, imenovala predstavnika u Stručnom vijeću, koje je u 

prvom polugodištu 2022. godine održalo 1 sjednicu. 
 

Kao član Turističkog vijeća Turističke zajednice otoka Krka, Općinski načelnik sudjeluje na sjednicama 

Skupštine vijeća, koje je u prvom polugodištu 2022. godine održalo 3 sjednice. Turističko vijeće Turističke 

zajednice Općine Baška je u istom razdoblju održalo 3 sjednice, kojima je predsjedao Općinski načelnik. 

 

XI.  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, 37/21), sredstva za 

su/financiranje programa koje provode udruge, u pravilu se dodjeljuju temeljem javnog natječaja, a za 

programe od posebnog interesa za Općinu Baška iznimno se izravno dodjeljuju proračunska sredstava 

odlukom Općinskog načelnika. 

Na javni natječaj objavljen 1. veljače 2022. godine prijavilo se 29 udruga i organizacija civilnog društva. 

Temeljem izvješća Povjerenstva za usporedbu i ocjenu Prijava, odlukom Općinskom načelnika odobreno je 

sufinanciranje programa 21 udruge, kojima je dodijeljeno ukupno 172.000,00 kuna.  

Proračunom je predviđeno 578.000,00 kuna za izravnu dodjelu, od čega je ukupno 478.000,00 kuna 

dodijeljeno za provedbu programa dvije udruge u sportu i jedne udruge u kulturi.  
 

Temeljem Ugovora zaključenog s Gradskom knjižnicom Rijeka, pokretna knjižnica-bibliobus dolazi u Bašku 

svakog drugog četvrtka.  
 

U razdoblju na koje se odnosi ovo izvješće odobrena je isplata stalne mjesečne pomoći u iznosu od 1.000,00 

kuna jednoj korisnici, te su donesene odluke o isplati jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kuna 

za 3 korisnika (ukupno 6.000,00 kuna).  

Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 840,00 kuna odobrena je za 60 

korisnika (ukupno 50.400,00 kuna).   
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Isplaćene su dvije roditeljske naknade za prvo dijete u iznosu od 5.000,00 kuna (ukupno 10.000,00 kuna) i 

dvije roditeljske naknade za drugo dijete u iznosu od 7.000,00 kuna (ukupno 14.000,00 kuna).  
 

Usluge gerontodomaćice na području Općine Baška koristilo je 7 osoba. 

 

Temeljem Odluke o odobrenju sredstava novčane pomoći osobama s područja pogođenih potresom, čije je 

važenje produljeno do kraja 2022. godine, isplaćuje se mjesečna pomoć za jednu dvočlanu obitelj iz Petrinje 

koja privremeno boravi na području Općine Baška, u iznosu od 1.400,00 kuna mjesečno. 

 

XII. Poticanje obrazovanja 
 

Na dan 30. lipnja 2022. godinu učeničku stipendiju primalo je ukupno 12 učenika srednjih škola (8 učenika 

trogodišnjih obrtničkih škola za deficitarna zanimanja te 4 učenika srednjih škola) u iznosu od 500,00 kn, 2 

učenika deficitarnih zanimanja koji se školuju izvan otoka Krka u iznosu od 625,00 kn, 9 redovnih studenata 

primalo je stipendiju u iznosu od 500,00 kn, a 14 redovnih studenata u iznosu od 1.000,00 kn.  

 

XIII. Obilježavanje blagdana i drugih značajnih datuma 
 

Na Dan oslobođenja otoka Krka 17. travnja 2022. godine, predstavnici Općine Baška su, zajedno s 

predstavnicima Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, položili vijence na spomenike u Baški, 

Jurandvoru i Dragi Bašćanskoj, te upalili svijeće i minutom šutnje odali počast poginulim antifašističkim 

borcima i hrvatskim braniteljima.  

Na Dan državnosti 30. svibnja 2022. godine položeni su vijenci na spomen obilježje Domovinskog rata u 

Baški.  

U tjednu od 21. do 26. lipnja 2022. godine na Paladi je održan Izložbeno prodajni sajam tradicionalnih i eko 

proizvoda, rukotvorina i ručnih radova „DOMAĆE RUKE“. 

U prigodi Dana antifašističke borbe 22. lipnja 2022. godine, predstavnici Općine Baška i Udruge 

antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka položili su vijence na spomenike u Baški, Jurandvoru i Dragi 

Bašćanskoj. 

Uoči Dana Općine, 23. lipnja 2022. godine održan je Boćarski turnir „4 sela“ na jogu kod Doma kulture u 

Baški u organizaciji Sportskog društva „Vihor“, a u večernjim satima je na Staroj rivi nastupio Joško Čagalj 

– Jole s pratećom grupom. 

Na Dan Općine Baška - Ivanju, 24. lipnja 2022. godine,  održana je Sveta misa u crkvi Sv. Ivana, nakon koje 

su Općinski načelnik i dio članova Općinskog vijeća s predstavnicima braniteljskih udruga i prijateljske 

Općine Nuštar položili vijence na spomen obilježje Domovinskog rata u Baški. Svečana sjednica Općinskog 

vijeća održana je u hotelu „Corinthia“ uz nastup klape „Zvonimir“, a u večernjim satima održan je program 

na Staroj rivi u kojem su nastupile grupe D'BENI BAND i PLETERI, uz bakljadu u izvedbi Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Baška. 

Nogometni klub „Vihor“ je 25. lipnja 2022. godine u Sportskom centru Zablaće organizirao Memorijalni 

nogometni turnir veterana „Ivica Juničić Junac“. 

 

XIV. Važniji općinski projekti 
 

U nastavku se daje pregled općinskih projekata sa stanjem na dan 30. lipnja 2022. godine: 
 

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA 
Tijekom 2021. godine pokrenut je postupak javne nabave za projekt „Modernizacija javne rasvjete na 

području Općine Baška“ čijom je realizacijom tijekom 2022. godine planirana zamjena postojećih rasvjetnih 

tijela ekološki učinkovitijom javnom rasvjetom korištenjem kreditne linije Hrvatske banke za obnovu i 

razvoj pod nazivom „ESIF kredit za javnu rasvjetu“. Navedenom linijom kredita potiču se ovakvi projekti uz 

minimalnu kamatnu stopu koja bi za Općinu Baška iznosila samo 0,1% godišnje, a potom se vraćanje kredita 

planira iz ostvarenih ušteda koje bi se ostvarile na temelju smanjene potrošnje novog sustava javne rasvjete.  
S ciljem provedbe spomenutog projekta, nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima na temelju Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), 16. srpnja 

2021. godine pokrenut je postupak javne nabave velike vrijednosti čija procijenjena vrijednost iznosi 

1.500.000,00 kn bez PDV-a. Dana 23. kolovoza 2022. godine održano je javno otvaranje ponuda 

zaprimljenih u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te je utvrđeno da je ukupno 

zaprimljenih 5 ponuda. Postupak pregleda i ocjene ponuda dovršen je 30. studenoga 2021. godine te je 
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donesena Odluka o odabiru ponude na temelju koje je ekonomski najpovoljnijom ponudom odabrana ponuda 

ponuditelja EL-AN MALINSKA, obrta za elektroinstalacijske usluge, vl. Andrije Janeša, u iznosu 

977.941,40 kn bez PDV-a, odnosno 1.222.426,75 kn s PDV-om. U žalbenom roku, dana 11. prosinca 2021. 

godine, izjavljena je žalba žalitelja VERITAS ESCO d.o.o. iz Splita koja je Rješenjem Državne komisije za 

kontrolu postupaka javne nabave odbijena dana 27. siječnja 2022. godine te je u veljači 2022. godine 

sklopljen Ugovor o javnoj nabavi s obrtom za elektroinstalacijske usluge EL-AN MALINSKA, vl. Andrije 

Janeša. S obzirom da je uslijed problema na globalnom tržištu došlo do problema u opskrbi s elektroničkim 

komponentama, svjetiljke se nisu mogle nabaviti u predviđenom roku te je Dodatkom ugovora produljeno 

izvršenje ugovora do 31. kolovoza 2022. godine. U izvještajnom razdoblju, zaključno s danom 30. lipanj 

2022. godine montirano je ukupno 138 svjetiljki uz nadzor nadzornog inženjera za elektro radove Damira 

Šiljega, mag.ing.el., a vrijednost izvedenih radova iznosila je 372.912,26 kn.  

  
 

IZGRADNJA MRTVAČNICE U NASELJU BATOMALJ 
Projekt “Izgradnje mrtvačnice u naselju Batomalj” prijavljen je u veljači 2022. godine za na Javni poziv 

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva iz Programa 

razvoja otoka za 2022. godinu. Paralelno s prijavom, objavljen je i postupak javne nabave.  Procijenjena 

vrijednost nabave iznosila je 720.000,00 kn bez PDV-a. Na navedeni javni poziv pristigla je samo jedna 

ponuda od tvrtke G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj na iznos od 1.154.428,84 kn bez PDV-a, odnosno 1.443.036,05 

kn s PDV-om, koja je ujedno i prihvaćena, budući da su od Ministarstva za isti projekt na temelju Odluke 

osigurana bespovratna sredstva u iznosu od 300.000,00 kn, a rebalansom je prihvaćeno povećanje sredstava 

za navedenu investiciju. Izvođenje radova planirano je do kraja 2022. godine.  
 
IZGRADNJA POVRŠINE ZA SLOBODNO VJEŽBANJE NA OTVORENOM 
Ukupna vrijednost projekta izgradnje površine za sportske aktivnosti „street workout“ i slobodno vježbanje 

na otvorenom čija lokacija je predviđena u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Zablaće, koja uključuje 

izgradnju, izradu projektne dokumentacije te nadzor nad izgradnjom iznosi 848.012,50 kn s PDV-om te je 

projekt u prosincu 2021. godine prijavljen za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU, točnije iz Europskog 

poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, na temelju raspisanog Natječaja za provedbu tipa operacije 

2.1.1.“Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ od strane 

Lokalne akcijske grupe „Kvarnerski otoci“ Krk. Na temelju Odluke o odabiru projekta, LAG-a “Kvarnerski 

otoci” projekt je odabran za dodjelu potpore u iznosu od 360.748,80 kuna, intenziteta potpore do 80% 

ukupno prihvatljivih troškova projekta. U travnju 2022. godine potpisan je Ugovor o financiranju za 

navedeni projekt s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.  

Također, isti projekt je u veljači 2022. godine prijavljen i za dobivanje bespovratnih sredstava Ministarstva 

turizma i sporta na natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih 

građevina u 2022. godini.  

S provedbom projekta planira se krenuti na jesen po provedbi postupka javne nabave. 
 

WiFi4EU 
U prosincu 2021. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave za projekt WIFI4EU – Internetske 

povezivosti u lokalnoj zajednici s ciljem osiguravanja dostupnosti besplatnog bežičnog interneta na javnim 

površinama. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 88.400,00 kn bez PDV-a. Postupak nabave nastavljen je u 

2022. godini. Tako je 27. siječnja 2022. godine donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i to one 

tvrtke Callidus Grupa d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 78.865,00 kn bez PDV-a. Projekt je realiziran a sredstva 

su u cijelosti osigurana iz EU fondova temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru 

instrumenta za povezivanje Europe (CEF-Instrument za povezivanje Europe): Program WiFi4EU 

sklopljenog s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA). 

Do ožujka 2022. godine instalirano je 5 novih pristupnih točaka za pristup besplatnom bežičnom internetu na 

javnim površinama (jedna na zgradi Općine, jedna na zgradi ribarnice i 3 pristupne točke na plaži instalirane 

na javnim WC-ima).  
 

IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U ZAROKU 
U veljači 2022. godine na poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 

prijavljen je projekt izradnje potpornog zida na južnom kraju Vele plaže u Baški. Za navedeni projekt 

osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 600.000,00 kn te je provedba projekta planirana za jesen. 
 
 



7 

 

VIŠESTAMBENA ZGRADA POS-A 
Od travnja 2021. godine traju radovi na izgradnji višestambene zgrade POS-a koji provodi Agencija za 

pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u suradnji s Općinom Baška. Radove izvodi tvrtka G.P.P. 

MIKIĆ d.o.o. Omišalj, a poslove stručnog nadzora i konzaltinga nad izgradnjom predmetne građevine vrši 

trgovačko društvo PROING d.o.o. iz Zagreba. Prema donesenoj Odluci Općinskog vijeća, Općina Baška 

sudjeluje u investiciji s iznosom od 3.689.793,23 kune kroz 2021. i 2022. godinu.  
 

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  
 

 

U nastavku se daje pregled ključnih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije u izvještajnom razdoblju: 

 

Rekonstrukcija zgrade užarije u naselju Baška 
U veljači 2022. godine na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za dodjelu 

bespovratnih sredstava “Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne 

transformacije i zelene tranzicije” u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.  Na 

navedeni poziv prijavljen je projekt Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt rekonstrukcije 

zgrade “Užarije” u naselju Baška na k.č. 2956 k.o. Baška. U slučaju osiguravanja bespovratnih sredstava 

tako bi se izradila projektna dokumentacija potrebna za realizaciju projkta kojim se planira rekonstrukcija 

postojeće zgrade u zgradu javne namjene koja bi sadržavala proctor za smještaj administrativnih kapaciteta 

Općine Baška, prostor za obavljanje zdravstvene djelatnosti i prostor za obavljanje komunalne djelatnosti od 

strane pravne osobe s javnim ovlastima te prostor za obavljanje poštanskih usluga i platnog prometa od 

strane javne osobe s javnim ovlastima. Konzultanske usluge za izradu prijave projekta pružila je tvrtka 

SENSUM d.o.o. iz Rijeke. 

 

Nerazvrstana cesta – Šantis „S3“ 
Krajem 2021. godine, tvrtka VEJA d.o.o., kao izrađivač projektne dokumentacije, izvijestila je Općinu da je 

dobivena lokacijska dozvola za izgradnju prometnice planske oznake S3-Šantis u naselju Baška s pratećom 

infrastrukturom (oborinska kanalizacija, elektroinstalacije, rasvjeta i DTK instalacije). Budući da je na 

lokacijsku dozvolu izjavljena žalba, ista nije pravomoćna na dan 30. lipnja 2022. godine. 

 

Sunčana elektrana Barbičin 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša izdao je rješenje o izmjeni građevinske 

dozvole, pravomoćno od 24. ožujka 2022. godine, kojim se mijenja investitor, umjesto Općine Baška 

investitor je Otok Krk energija d.o.o. iz Baške. 

 

Ostalo: 

• Izrađen je glavni project za ugradnju seta ukopanih spremnika u naselju Baška (lokacija Kav) po 

cijeni od 21.250,00 kn s PDV-om (MARECON d.o.o. Rijeka); 

• Izrađen je glavni project za izgradnju potpornog zida na južnom kraju Vele plaže u naselju Baška 

(predio Zarok), po cijeni 16.250,00 kn s PDV-om (MARECON d.o.o. Rijeka); 
 
 

RAZNE KOMUNALNE AKTIVNOSTI 
 

U promatranom razdoblju realizirane su sljedeće manje komunalne aktivnosti, koje uključuju izgradnju ili 

ugradnju komunalne opreme, od kojih se izdvajaju sljedeće: 
• Izrada nogostupa u naselju Jurandvor (predio Korudalj), po cijeni od 6.587,50 kuna s PDV-om; 

• Uređenje partera ispred sanitarnog čvora na dijelu plaže u naselju Baška (predio Zarok), po cijeni od 

5.521,15 kuna s PDV-om (T.D. BAŠKA d.o.o.); 

• Uklanjanje srušenog stabla na stepenicama prema SMBG u naselju Batomalj, po cijeni od 375,00 kuna 

s PDV-om (T.D. BAŠKA d.o.o.); 

• Uklanjanje grafita i ličenja autobusnih stanica u naseljima Baška, Jurandvor i Draga Bašćanska, po 

cijeni od 10.646,25 kuna s PDV-om (T.D. BAŠKA d.o.o.); 

• Izrada nogostupa u Ulici Stjepana Radića pored dječjeg igrališta „Gruh“, po cijeni od 20.198,09 kuna s 

PDV-om (T.D. BAŠKA d.o.o.); 
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• Sanacija oštećenih kliznih vrata na dječjem igralištu iza Doma u naselju Draga Bašćanska, po cijeni od 

337,50 kuna s PDV-om (T.D. BAŠKA d.o.o.); 

• Izrada metalnih kabina za presvlačenje na kupalištu Vela plaža, po cijeni od 48.832,70 kn s PDV-om 

(T.D. BAŠKA d.o.o.); 

• Izgradnja dijela oborinske odvodnje s upojnim bunarom u naselju Draga Bašćanska (predio Frgačići), 

po cijeni od 69.812,50 kuna s PDV-om (Građevinski obrt „Piljo“, Kornić). Za uslugu vršenja stručnog 

građevinskog nadzora nad izvođenjem radova prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera 

građevinarstva – EDO HERO iz Rijeke, po cijeni od 3.750,00 kuna (s PDV-om); 

• Izgradnja dijela oborinske odvodnje u Ulici Stjepana Radića u naselju Baška (kod dječjeg igrališta 

„Gruh“), po cijeni od 41.047,50 kuna (s PDV-om) – izvršeno od strane tvrtke ZAGI TURIZAM d.o.o. 

iz Baške. Za uslugu vršenja stručnog građevinskog nadzora nad izvođenjem radova prihvaćena je 

ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva – EDO HERO iz Rijeke, po cijeni od 3.750,00 

kuna (s PDV-om); 

• Radovi izgradnje 3 betonske podloge za sidrenje stalaka za bicikle na području naselja Baška, po 

cijeni od 39.812,50 kuna (s PDV-om). Za uslugu vršenja stručnog građevinskog nadzora nad 

izvođenjem radova prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva – EDO HERO iz 

Rijeke, po cijeni od 6.250,00 kuna (s PDV-om). U lipnju je postavljeno ukupno 33 stalka za bicikle na 

4 lokacije (na kraju Zaroka – 7 kom., iza ugostiteljskog objekta „Paulaner“ – 10 kom., prolaz između 

trgovine „Konzum“ i hotela „Atrium“ – 6 kom., kod rampe na Šetalištu E. Geistlicha – 10 kom.). Za 

izradu stalaka za bicikle prihvaćena je ponuda tvrtke UBS d.o.o. iz Belog Manastira, po cijeni od 

51.562,50 kuna (s PDV-om); 

• Sanacija suhozida (gromače) uz biciklističku stazu u naselju Batomalj, po cijeni od 13.500,00 

kuna s PDV-om (ZAGI TURIZAM d.o.o. Baška); 

• Sanacija potpornog zida na križanju Ulice Gorinka i Ulice Vladimira Nazora u naselju Baška, po cijeni 

od 115.993,75 kuna (s PDV-om) – izvršeno od strane građevinskog obrta „Piljo“, Kornić. Za uslugu 

vršenja stručnog građevinskog nadzora nad izvođenjem radova prihvaćena je ponuda Ureda 

ovlaštenog inženjera građevinarstva – EDO HERO iz Rijeke, po cijeni od 6.250,00 kuna (s PDV-om); 

• Sanacija betonskog sunčališta na plaži u naselju Baška (Vela plaža kod trgovine „Konzum“), po cijeni 

od 54.875,00 kuna (s PDV-om) – izvršeno od strane građevinskog obrta „Piljo“, Kornić. Za izradu 

troškovnika građevinskih radova s pripadajućim tehničkim rješenjem prihvaćena je ponuda Ureda 

ovlaštenog inženjera građevinarstva – EDO HERO iz Rijeke, po cijeni od 3.750,00 kuna (s PDV-om), 

te je istom uredu bilo povjereno i vršenje usluge stručnog građevinskog nadzora nad izvođenjem 

radova po cijeni od 5.000,00 kuna (s PDV-om); 

• Sanacija dimnjaka na zgradi društvenog doma u naselju Baška u iznosu od 7.550,00 kn s PDV-om 

izveo je obrt za usluge „Građevinarstvo Ivan“ iz Drage Bašćanske; 

• Izvedena je sanacija stepeništa na plaži „Macel“ u naselju Baška, po cijeni 7.400,00 kn s PDV-om od 

strane obrta za usluge „Građevinarstvo Ivan“ iz Drage Bašćanske; 

• Prema izrađenom prometnog elaborata za projekt uređenja pješačkih prijelaza u Ulici Stjepana Radića 

(kod dječjeg vrtića u naselju Baška), za dobavu i ugradnju vertikalne prometne signalizacije u skladu s 

predmetnim projektom prihvaćena je ponuda FUTURA TRADE d.o.o. iz Rijeke, po cijeni od 

19.825,00 kuna (s PDV-om), dok je za dobavu i ugradnju horizontalne prometne signalizacije u skladu 

s predmetnim projektom prihvaćena je ponuda FUTURA TRADE d.o.o. iz Rijeke, po cijeni od 

5.778,75 kuna (s PDV-om); 

• Od strane tvrtke SMART ISLAND KRK d.o.o. Krk, izvršena je dobava i ugradnja inox nosača i 

svjetiljke na bočnu fasadu zgrade na adresi Ulici kralja Zvonimira 24 u naselju Baška, po 

cijeni od 3.969,38 kuna s PDV-om, dva inox nosača na fasade zgrada na adresi Na vrti 12 i 

Uskočka 8 u naselju Baška, po cijeni od 2.797,50 kuna s PDV-om, dodatne solarne rasvjete 

(stupa i svjetiljke) na lokaciji dječjeg igrališta „Centralin“ u naselju Baška, po cijeni od 

9.537,50 kuna s PDV-om. 
 

 

Općinski načelnik: 

 

Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r. 


