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OPĆINSKO VIJEĆE BAŠKA VODA
-svimaPREDMET: Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika
NADLEŽNOST ZA PODNOŠENJE: Načelnik Općine Baška Voda
PRAVNI TEMELJ: Čl. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), čl. 46. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,
12/12, 6/13,11/13), čl. 63. Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br. 10/09, 6/13,11/13 )
O b r a z l o ž e nj e
Temeljem gore naznačenih odredbi općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
izvješće o svom radu, i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac
prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Sukladno navedenom, općinski načelnik podnosi polugodišnje izvješće o radu za period
srpanj-prosinac 2015. godine
PODNOSITELJ: Općinski načelnik
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Temeljem čl. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,
129/05,109/07, 125/08, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), čl. 46.
Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 6/13,11/13), čl. 63.
Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br. 10/09, 6/13,11/13 )općinski načelnik
podnosi

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA PERIOD SRPANJ-PROSINAC 2015. GODINE

26. veljače 2016. godine

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno je da
općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema
prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršenje općih akata, izvršava ili
osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog
samoupravnog djelokruga, nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama
i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njenim
prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i Statutom, te obavlja i druge
poslove utvrđene Statutom.
Općinski načelnik je u periodu srpanj-prosinac 2015. godine donio slijedeće
opće akte:
-Plan prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Općini Baška Voda za 2015. godinu
-Odluku o imenovanju predstavnika Općine Baška Voda za člana projektnog
tima za provođenje projekta Pripreme studijsko-projektne dokumentacije za
sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju
-Odluku o kupnji školskih udžbenika
-Odluku o sufinancirnaju autobusnog prijevoza studenata s područja općine
-Odluku o kupnji školskih udžbenika
-Odluku o sufinanciranju autobusnog prijevoza studenata s područja općine
Baška Voda
-Odluku o sufinanciranju autobusnog prijevoza učenika srednjih škola s
područja općine Baška Voda
-Odluku o sufinanciranju kupnje računala
-Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u
Dječji vrtić JEŽIĆ BAŠKA VODA
-Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni učešća roditelja u
sufinanciranju usluga Dječjeg vrtića JEŽIĆ
-Odluku o broju i mjesečnoj visini stipendija učenika i studenata Općine Baška
Voda u školskoj/ studentskoj godini 2015/16
-Odluku o broju i mjesečnoj visini stipendija studentima iz obitelji slabijeg
imovnog stanja s područja Općine Baška Voda u studentskoj godini 2015/16
-Odluku o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „JEŽIĆ“
-Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora komunalnog poduzeća
„ Gradina- Baška Voda” d.o.o
-Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu „Turistička-športska luka
BAŠKA VODA “ d.o.o. Baška Voda
-Odluku o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce koji sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji na području općine Baška Voda

-Odluku o dodjeli božićnica umirovljenicima i nezaposlenim osobama s
područja općine Baška Voda
-Odluku o dodjeli potpora studentima i učenicima s područja općine Baška Voda
-Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „JEŽIĆ”
Isti su objavljeni su u Glasniku, službenom glasilu općine Baška Voda i
sastavni dio su ovog Izvješća.
Pored navedenih općih akata, utvrđeni su i svi prijedlozi općih akata koje je
usvojilo Općinsko vijeće Baška Voda na svojim sjednicama.
Dana 29. prosinca održana je svečena dodjela stipendija studentima i učenicima
s područja općine Baška Voda za studentsku/ školsku 2015/16. godinu.
Pored stipendija, dodjeljene su i potpore studentima i učenicima s područja
općine Baška Voda koji su se natjecali za dodjelu stipendija, ali po utvrđenim
kriterijima nisu ostvarili pravo na stipendiju.
Svim umirovljenicima i nezaposlenima s područja općine Baška Voda koji su
ostvarili pravo sukladno donesenoj odluci, podijeljene su božićnice.
Održan je niz sastanaka sa TZO Baška Voda, vatrogasnim službama, policijom,
komunalnim poduzećem, Vodovodom i drugim službama u cilju uspješnog
odvijanja i okončanja turističke sezone.
Predstavnici Općine Baška Voda surađivali su s upravnim tijelima Splitskodalmatinske županije, uredima državne uprave kao i drugim tijelima pred kojima
je zastupana Općina Baška Voda.
Općinski načelnik je svojim kontinuiranim postupanjem usmjeravao rad
Upravnih tijela Općine Baška Voda u obavljanju povjerenih im poslova. Brinuo
se o urednoj pripremi akata i njihovom izvršenju.
Dovršena je procedura ishodovanja građevinskih dozvola za gradnju na u lučici
Baška Voda. Ishodovane su dvije građevinske dozvole, jedna za 2. FAZA
glavna zgrada luke nautičkog turizma dana 27.11.2015. godine na k.č. 7830/2, te
druga za 1. FAZA luke nautičkog turizma-građenje javno prometnih površina sa
parkaralištem dana 25.11.2015. godine na k.č. 7830/5.
U nastavku su obavljene pripreme kompletiranja dokumentacije javne nabave 2.
FAZE i pokretanje postupka iste. Odrađena je procedura, te je dana 07.01.2016.
godine potpisan osnovni ugovor sa izvođačem radova. Ugovorena vrijednost

iznosi 2.398.788,00 kn ( bez PDV-a). Odabran je izvođač radova Čitić Gradnja
d.o.o., Split.
Svi ostale aktivnosti te priprema procedure nastavljeni su do kraja 2015. godine,
a trenutno su aktivni i ostali natječaji vezani za gradnju u zoni TŠL-Baška
Voda. Ovi ostali radovi odnose se na nastavak javne nabave kako na glavnoj
zgradi luke nautičkog turizma, javno-prometnim površinama, ishodovanju
suglasnosti za građevinske dozvole na još dva objekta ( 3. FAZA-zgrada
ugostiteljskih sadržaja i 4d. FAZA-zgrada nautičkog centra). Svi radovi
planirani su i usvojeni prema lokacijskoj dozvoli od 22.12.2014. godine.
Također su trenutno aktivni radovi gradnje objekta glavne zgrade TŠL-a prema
fazama radova i dinamičkom planu građenja.
Zahtjevom Općine Baška Voda dana 01.listopada 2015. godine donesena je
Odluka o darovanju viška iskopa (bez naknade) radi dohrane i uređenja plaža na
području Općine Baška Voda. Nakon toga je pokrenuta procedura javne nabave
za izvođenje radova. Darovana količina materijala koji se nalazi na deponiji
kamenoloma Bast iznosi 15.000,00 m3.
Dana 23.11.2015. godine potpisan je ugovor sa odabranim izvođačem radova
Uslužni obrt „KOKO“ i to na iznos 630.000,00 kn+ PDV za dvije faze radova.
Materijal se ugrađuje u mjestima općine i to: Baška Voda, Promajna, Bratuš i
Krvavica
Radovi su u fazi izvođenja, te je od Državnog ureda za upravljanje državnom
imovinom podnesen zahtjev za darovanje dodatnih 20.000,00 m3 deponiranog
materijala. Odluka još nije dobivena od DUUDI-a.

Ostali radovi vezani su za radove koje su izvodili samostalno djelatnici vlastitog
pogona i to radovi sanacija dječjih igrališta, bojanja ograda, pilanje stabala i
drveća, pranja trgova i ulica, uređenja javno prometnih površina i prometnica u
svim mjestima Općine Baška Voda.
Od radova koje su izvodili vanjski izvođači radova mogu se izdvojiti radovi
uređenja pješačke staze betonskim opločnicima u ulici tri ceste od tvrtke INTEIMO d.o.o. za vrijednost radova 25.590,00 kn + PDV, također uređenje
parkirališne zone u mjestu Promajna za vrijedbnost radova 28.500,00 kn+ PDV.
Također su izvedeni radovi sanacije erodiranih zona nastalih od oborinskih voda
na plaži ispod crkve u Baškoj Vodi, radovi zamjene i postavljanje nove pješačke
ograde u mjestu Promajna te sanacija oborinskih voda rešetkastim kanalicama u
mjestu Promajna.

U nastavku su ugovoreni radovi uređenja javno prometnih površina u mjestu
Promajna uređenje tržnice sa dva nova montažna objekta. Procijena vrijednost
radova 88.000,00 kn + PDV. Radovi su trenutno u završnoj fazi.
Ugovoreni su radovi uređenja parkirališnih zona u Mjestu Bratuš. Procijena
vrijednosti radova iznosi 49.000,00 kn. Radovi su trenutno u završnoj fazi.
Ugovoreni su radovi sanacije kamenih i AB zidova te izrada kovane ograde na
starom groblju u mjestu Bast. Procijena vrijednosti radova iznosi 65.000,00 kn +
PDV. Radovi su trenutno u završnoj fazi.
Dana 13.10.2015. godine ugovorenu su radovi uređenja špilje Volača u Bastu.
Procijena vrijednosti bagatelne javne nabave iz ugovora iznosi 194.500,00 kn +
PDV. Radovi su trenutno aktivni.
Također za pripremu maslinarske sezone izvedeni su radovi kompletnog
uređenja svih maslinarski puteva u Baškoj Vodi, Bastu, Topićima Grabovik itd.
Pokrenuta je procedura izrade idejnog projekta za izvođenje radova na rotoru
odnosno kružnom križanju u ulici tri ceste na LC 67178 u Baškoj Vodi od tvrtke
Platea konzalting Split. Pokrenuta je procedura pregovora za sufinanciranje ovih
radova sa Županijskom upravom za ceste iz Splita. Procijena vrijednosti ove
investicije iznosi 1.200.000,00 kn.
Pokrenuta je procedura pregovora sa Hrvatskim Vodama za sufinanciranje
uređenja potoka i bujica i to: Pekin Potok (prvi potok ) u Baškoj Vodi te Granića
Potok u mjestu Promajna.
U tijeku su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška Voda, te
je održano i niz sastanaka sa izrađivačem tvrtkom Urbos d.o.o. iz Splita.
Očekuje se skoro utvrđivanje Prijedloga Prostornog plana uređenja općine
Baška Voda, nakon čega će se održati javna rasprava o prijedlogu.
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