
 
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BAŠKA VODA 

OPĆINSKI  NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/116 

UR.BROJ:2147/02-04-20/1 

Baška Voda,  21. kolovoza 2020. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE BAŠKA VODA 

-svima- 

 

PREDMET: Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika 

 

NADLEŽNOST ZA PODNOŠENJE:  Načelnik Općine Baška Voda 

 

PRAVNI TEMELJ: Temeljem čl. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 

129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,123/17, 98/19), čl.  46. Statuta 

Općine Baška Voda (GL 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18, 3/20 

),  članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća  ( GL br.10/09, 6/13, 11/13, 2/17- 

proč. tekst, 4/18, 3/20),  

 

O b r a z l o ž e nj e  

 

Temeljem navedenih 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 razdoblje siječanj - lipanj prethodne godine. 

 

PODNOSITELJ: Općinski načelnik 
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Sukladno 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, 150/11, 144/12,12/17), čl.  46. Statuta Općine 

Baška Voda (GL 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18, 3/20),  

članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća  ( GL br.10/09, 6/13, 11/13, 2/17- 

proč. tekst, 4/18, 3/20),općinski načelnik podnosi   

 
 

 

 

 

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU 

OPĆINSKOG NAČELNIKA 

ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 

2020. GODINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Sukladno članku 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), čl.  46. Statuta 

Općine Baška Voda (GL 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18, 3/20 ) dostavljam 

Općinskom vijeću 
 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINE ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 
2020. GODINE 

 

 

I. UVODNI DIO 

 

 Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/1798/19), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave.  

Odredbama  članka  48. spomenutog Zakona  i odredbama Statuta Općine Baška Voda 

utvrđene su ovlasti i obveze općinskog  načelnika. 

  

 U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Baška Voda  u okviru svog 

djelokruga: 

- obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni 

zakonom,  

- utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko  vijeće Baška Voda,  

- davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata  

- izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata  Općinskog vijeća,  

- upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i 

rashodima Općine,  

- usmjeravao djelovanje  upravnih  tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine te nadzirao njihov rad,  

-  obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 

 

Na  brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, 

kroz aktivnosti načelnika, zamjenika načelnika, kao i kroz rad Upravnih tijela  Općine i tvrtki 

u vlasništvu općine, kao i  TZO Baška Voda gdje sam predsjednik, postupao sam 

kontinuirano u ime Općine Baška Voda kao nositelj izvršne vlasti sukladno danim ovlastima, 

a u cilju provođenja akata Općinskog vijeća i izvršavanja poslova povjerenih  lokalnoj 

samoupravi. 

 

Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se je kroz rad Upravnih tijela Općine Baška 

Voda koja je i tehnička osnova rada Općinskog načelnika, te u komunalnom smislu kroz rad 

tvrtki u vlasništvu Općine Baška Voda. 

 

 

 



 

S obzirom na prisutnost pandemije virusa COVID-19, Stožer civilne zaštite Općine 

Baška Voda sastajao se svakodnevno te djelovao u skladu sa odlukama, preporukama i 

mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a 

sve u cilju prevencije širenja zaraze virusom na prostoru općine Baška Voda. 

 

 

Odobreno je niz zahtjeva za sufinanciranje prijevoza i kupnje računala studentima i 

učenicima srednjih škola s područja Općine Baška Voda. 

 

Po pojedinačnim zahtjevima roditelja, odobreno je niz jednokratnih financijskih 

sredstava kao potpora u liječenju djece s poteškoćama ili težim oboljenjima roditeljima s 

područja općine Baška Voda. 

 

Kroz sufinanciranje rada mnogobrojnih udruga koje djeluju na području općine, 

nastoji se omogućiti  i poticati djecu na  boravak u prirodi i bavljenje športskim aktivnostima. 

Kontinuiranim nagrađivanjem djece za postignute osobito uspješne rezultate u 

području obrazovanja, športa i kulture, nastoji se poticati djecu na daljnji rad. 

 

Upravna tijela Općine Baška Voda u obavljanju povjerenih im poslova donijeli su niz 

pojedinačnih akata u cilju provođenja općih akata, naplate poreza, osiguravanju sredstva, 

ostvarivanju prava stranaka i slično. 

Poduzimane su kontinuirane radnje u cilju ishođenja i donošenja prostorno-planske 

dokumentacije urbanističkih planova kao i dodjele financijskih sredstva Općini Baška Voda. 

Pristupljeno je izradi idejnog projekta sobe za ispraćaj u Bastu, o čemu je Općinsko 

vijeće upoznato na prethodnim sjednicama vijeća. 

Proveden je postupak javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog 

plana uređenja ''Luka otvorena za javni promet i luka nautičkog turizma Baška Voda'', kao i 

ostala kontinuirane radnje.   

 

Kao i u ostalom periodu, u navedenom vremenskom razdoblju poduzimano je niz 

mjera na uređenju mjesta i uređenju infrastrukture, uljepšavanja mjesta, kao i zahvata u 

prostoru u vidu sigurnosti u mjestu, pripremi dokumentacije  za radove koji su se odvijali 

početkom 2020. godine, a sve u cilju što uspješnijeg obnašanja izvršnih ovlasti u općini. 

 

Izvršena je nabava 500 sjedalica za tribinu za potrebe NK Uranie te je trenutni 

kapacitet 700 sjedećih mjesta. Sve klubske prostorije i svlačionice su oličene i sređene. Netom 

prije pandemije ugrađen je i sistem automatskog navodnjavanja terena financiran od strane 

HNS-a i Općine Baska Voda. 

 

Radovi na uređenju rive su obuhvaćali demontažu i rušenje, betonske radove kao i 

armirano-betonske radove te kamenarske radove što je sve rezultiralo postavljenjem novog 

ukrasnog kamena na žardinjerama. Također je došlo i do sadnje novih palmi te izvođenja 

elektroinstalacijskih radova.  

 

Izvršena je sanacija oštećenja plaža nastalih usred vremenskih nepogoda – jakog juga i 

tramontane, sanacija rtova na zapadnoj plaži – Ikovac. 

 

 

 



 

 

 

 

Izvješće o izvedenim radovima u navedenom periodu dodatno je izloženo na samoj 

sjednici Općinskog vijeća. 

 

 

Općinski načelnik 

 

Josko Roščić 


