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REPUBLIKA HRVATSKA  

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Općinski načelnik 

 

KLASA: 030-01/23-01/1 

URBROJ: 2170-15-03-01/3-23-2 

Baška, 17. siječnja 2023. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 41. sastanka Kabineta načelnika, održanog 17. siječnja 2023. godine,  

s početkom u 08:30 sati i završetkom u 10:10 sati 

 

 

Nazočni članovi Kabineta: mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik,  

   Ana Bajčić Hrgovčić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 

   Darko Krpan, voditelj Odsjeka načelnika, 

Karla Jurešić, direktorica TD BAŠKA d.o.o., 

Ivana Topić, direktorica Turističke zajednice Baška, 

Miroslav Hrgovčić, 

Ivan Vasilić, 

Bruno Seršić; 

 

 

 

Odsutni članovi Kabineta:  Kay Derenčinović, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i 

računovodstvo, 

Tanja Grlj, 

Robert Topalušić-Orlović, 

Majda Šale, 

Emil Polonijo, 

Hrvoje Dragoslavić; 

 

Ostali nazočni: Danijela Kralj, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti, 

 Vlatka Fičor, vježbenica, 

Ivica Stipić, komunalni redar. 

 

 

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

Općinski načelnik odlučuje: 

 

1.1. Darko Krpan, voditelj Odsjeka načelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, imenuje 

se predstavnikom Općine Baška u Stručnom vijeću Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj 

Primorsko-goranske županije. 

Zaduženje: A. Bajčić Hrgovčić 

1.2. Prihvaća se zahtjev I.T.B. iz Baške za otkup 2/5 dijela nekretnine označene kao k.č. br. 2643 k.o. 

Baška-nova, ukupne površine 1.131 m2; nalaže se zatražiti procjena vrijednosti nekretnine, te 

objava javnog natječaja.  

Zaduženje: D. Krpan 

1.3. Prihvaćaju se usmene ponude Ž.B. i V.M. iz Rijeke za prodaju suvlasničkih dijelova nekretnine 

označene kao k.č. br. 2029 k.o. Baška-nova, koja se nalazi u zoni društvene namjene za izgradnju 

doma za starije osobe. 
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Zaduženje: D. Krpan 

1.4. Prihvaća se sufinanciranje uvećanog iznosa godišnje subvencije županijske linije u obalnom 

linijskom putničkom prometu Baška-Lopar-Baška, utvrđenog revizijom Studije gospodarrske 

opravdanosti, po istom ključu međusobne raspodjele utvrđenom Sporazumom kojeg je Općina 

Baška sklopila s Primorsko-goranskom županijom i Općinom Lopar. 

Zaduženje: D. Krpan 

1.5. Nalaže se odgovoriti na postavljeni upit Ministarstva turizma i sporta o prisustvovanju predstavnika 

Ministarstva gradilištu za izgradnju površine za sportske aktivnosti „STREET WORKOUT“ u 

slobodnom vježbanju na otvorenom u Baški. 

Zaduženje: B. Filipović 

1.6. Nalaže se odgovoriti na tražene podatke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o ukupnoj 

dužini nerazvrstanih asfaltiranih cesta na području Općine Baška u 2022. godini. 

Zaduženje: V. Fičor 

1.7. Prihvaća se ponuda uslužnog obrta D&D FRIGO iz Drage Bašćanske 7A, broj 56 od 17. siječnja 

2023. godine, za uslugu izrade dokumentacije izvedenog stanja za razvodne ormare, za radove na 

uzemljenju monofaznih priključnica te sanacije instalacija, sve u zgradi Općine Baška, po cijeni od 

2.000,00 eura (bez PDV-a). 

Zaduženje: V. Fičor 

1.8. Prihvaća se zahtjev OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područna škola Baška za prenamjenu 

sredstava te se nalaže zatražiti točna svrha prenamjene. 

Zaduženje: D. Kralj 

1.9. Nalaže se provjeriti uzurpacija javne površine u ulici Kralja Zvonimira (montažne stepenice). 

Zaduženje: I. Stipić 

1.10. Predlaže se poduzeti pripremene radnje potrebne za uklanjanje ilegalno postavljenih montažnih 

objekata. 

Zaduženje: I. Stipić. 

 

2. Primljene su informacije o: 

- provedbi diobnog ugovora i uknjižbi Općine Baška kao samovlasnika objekta i zemljišta bivše 

Užarije u Baški (D. Krpan); 

- upisu povećanja temeljnog kapitala društva OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. (D. Krpan); 

- prijedlogu osiguranja (video nadzor) o uređenju javnih površina –dječji parkići, buduće vježbalište 

na otvorenom  i sve javne površine na kojima je oprema  financirana iz proračuna Općine Baška (I. 

Stipić); 

- pristiglim ponudama M., obrta za usluge u poljoprivredi, Krk za stručno savjetovanje: vrtlarstvo i 

ukrasno bilje i stučno savjetovanje o rezidbi voćaka (D. Kralj). 

 

 

Zapisnik sastavila:      Općinski načelnik: 

 

 

Danijela Kralj      mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec. 

 

 

DOSTAVITI: 

1. članovima Kabineta načelnika 

2. mrežna stranica Općine Baška 

3. pismohrana - ovdje 


