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OSTALI NAZOČNI: 

- Josko Roščić, načelnik Općine Baška Voda 

- Tea Buljan, privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i     

komunalno-prometne poslove 

- Nediljko Marušić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije 

- Ivana Ursić, pročelnica Ureda načelnika 

- Ana Čuljak, upravna referentica 

- Vjekoslav Radić, direktor komunalnog poduzeća Gradina – Baška Voda d.o.o. 

- Marin Beroš, direktor Turističko-športske luke Baška Voda 

- Jasminka Križanović, ravnateljica Dječjeg vrtića 'Ježić' 

 

Predsjednik općinskog vijeća Ante Lončar pozdravio je prisutne na sjednici, utvrdio 

postojanje kvoruma te predložio sljedeći 

 

                                                          DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća 

2. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna  Općine Baška Voda za 2019. Godinu 

3. Izvješće o poduzimanju mjera Stožera civilne zaštite Općine Baška Voda u 

situaciji uzrokovanoj virusom COVID-19 

4. Pismo namjere – Ugovor, Adria Baško Polje d.o.o. za izradu Urbanističkog plana 

uređenja ugostiteljsko turističke zone Baško Polje – Baška Voda (T) , izrada 

urbanističkog plana uređenja poslovne, pretežito trgovačke zone – K2 i izmjena i 

dopuna prostornog plana uređenja Baška Voda, po prijedlogu investitora  

5. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada  i provedbi mjera na području Općine Baška Voda za 2019. 

godinu 

6. Prijedlog Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 

odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje 

otpada na području Općine Baška Voda 

7. Izvješće o poduzetim radnjama u cilju izgradnje prostorije za ispraćaj u Bastu 

8. Godišnje financijsko izvješće Turističko – športske luke Baška Voda za 2019. 

godinu 

9. Godišnje financijsko izvješće Gradina – Baška Voda d.o.o. za 2019. godinu 

10. Godišnje financijsko izvješće STK Urania za 2019. godinu 

11. Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića JEŽIĆ za 2019. godinu 

12. Godišnje financijsko izvješće NK Urania  za 2019. godinu 



13. Godišnje financijsko izvješće Lovačke udruge KUNA  za 2019. godinu 

14. Godišnje financijsko izvješće Općinske glazbe  Baška Voda za 2019. godinu 

15. Godišnje financijsko izvješće DVD Baška Voda za 2019. godinu 

 

Nadopuna dnevnog reda: 

1. Izvješće o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine 

Baška Voda za 2019. godinu 

2. Prijedlog Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području općine Baška 

Voda za 2020. godinu 

 

Dnevni red sa nadopunom predložen od strane Općinskog načelnika usvojen je jednoglasno. 

AKTUALNI SAT 

Općinski načelnik obavještava vijećnike o presudi Županijskog suda u Varaždinu – stalna služba u 

Koprivnici o upisu nerazvrstanih cesta. Istu je i pročitao.  Napominje kako su u procesu rješavanja riva 

Promajne te Krvavicu, gdje je zaustavio prodaju Krvavice iz razloga što su u prodaju objekta Krvavica 

išle i tri ceste, cesta prema lučici, prema moru i cesta iza kampa. Tražio je da se sve tri ceste izvuku iz 

prodaje te da ne budu predmet te iste prodaje, te da građevinska dozvola bez obzira što je na 

državnom zemljištu ne može obuhvaćati te tri ceste. Isto se provodi na zemljišniku u Makarskoj. 

Vijećnik Josipović ističe da kada se radio ' Bacchus ' je njegova bitka bila da se širenje Bacchusa ne 

smije dozvoliti prema cesti, napominje kako ono što hoće reći je da je on uvijek za pomoći domaćem 

čovjeku, ali se dolazi do toga da se nekima dalo, a neke se zakinulo. Smatra da to nikako nije pošteno. 

A po pitanju Krvavice, vijećnik Josipović se slaže sa tim da se sve ceste izuzmu iz prodaje, te smatra da 

bi lučica trebala dobiti vrlo kvalitetan pristup. Osobnog je stave da se putevi izvlaste u korist Općine 

Baška Voda sa pravom namjerom uz mogućnost kvalitetnog parkirališta i dvosmjernog prometa, ali 

da se i pomogne domaćim subjektima, a ne da ih se kažnjava. Načelnik objašnjava kako je odmah u 

početku bio ugovor sa 'Matheus' u kojem je pisalo da ono pripada općini Baška Voda, te je Mati palo 

na pamet da bi trebalo napraviti novi ugovor kojim bi navedeno pripadalo njemu. Ugovor je postojao 

i bez presude suda , iako nažalost to nije bilo provedeno. Načelnik kaže da je on to odbio te da mu je 

ustupljena velika usluga jer se put makao jugoistočno za dva i po do tri metra s obzirom da je stara 

cesta prolazila uz stari Bacchus. Kroz komunalije mu je taj put i kompenziran. Taj put je išao prema 

teniskim terenima na štetu nekadašnjeg ferijalnog saveza. Isto tako je problem bio i 'Probitas' koji je 

zatvorio gospodarski ulaz u poštu, trg ispred 'Victorie' i 'Matejasa, dno Gradine te parking hotela 

Dubravka odnosno Šodan na samom čošku kada se pređe potok. Smatra da je ovo velika stvar. Isto se 

radi i za cijelu rivu u Promajnoj. Prilikom proknjižavanja postoje određeni unutarnji otpori, te su i 

dosad postojali, primjera radi Petar Čorluka se pokušavao uknjižiti na borovinu i potok koji nisu 

pripadali njemu, nije htio dozvoliti ulaz u objekt Sunset, koji smo ovime sada dobili.  U Promajnoj 

također postoji otpor. Smatra da riva u Promajnoj mora biti javna površina. Napominje kako moramo 

zaštiti javne interese knjiženjem.  

Nadalje, upućuje vijećnike na suglasnost ministarstva na konačni prijedlog izmjena i dopuna 

urbanističkog plana uređenja luka nautičkog turizma i luka otvorena za javni promet Baška Voda. 

Ističe kako se radi o jako bitnoj stvari s obzirom na raspisana sredstva iz europskih fondova i 

ministarstva. Planira da bi se moglo dobiti oko 2-3 milj.eura za izvršiti projekt. Plasirati ćemo se sa 



gotovim projektom i troškovnikom za izradu navedenog. Vijećnik Jurišić svima daje na znanje kako na 

Internetu postoji stranica koja se zove 'antišendate' na kojoj možete dobit cijeli katastar, ne samo 

Baške Vode nego i ostalog. Ucrtani su stari putevi i katastarske čestice kakve se bile od 1832-

1834.godine te su sve kasnije karte temeljile na ovim kartama. Vijećnik Jurišić pita da li ceste koje 

ljudi probijaju do svojih kuća se knjiže na isti način. Načelnik odgovara da je to isti način na koji se 

knjiže, sve što prema orto foto je bilo kao cesta, put, pristup ide u nerazvrstane ceste. Cesta se snimi 

u stanju kakvom je, napravi se javni uvid, objavi u dnevnom listu te svatko ima pravo doći i dati 

primjedbe. Napominje kako jadranska magistrala nije proknjižena jer nema građevinsku dozvolu.   

Vijećnik Josipović  se nadovezuje na suglasnosti u vezi luke. Iznosi osnovni problem detaljnog 

uređenja prostornog plana i konačnih vlasničkih odnosa. Ističe kako se gat mora napraviti, no 

problem su autobusi koji moraju prići tom gatu, te postavlja pitanje kojom prometnicom i 

regulacijom će oni prići na taj gat, kad postoji zabrana ulaska autobusa,kamiona,dostavnih vozila. 

Prilazni putevi te cijela regulacija sa glavnom cestom se mora riješiti. Načelnik odgovara kako smo 

jedna od rijetkih općina koja ima plan regulacije prometa. Sa Splitsko-dalmatinskom županijom, 

Uredom za pomorstvo te sa lučkom upravom se radi da lučka uprava koja gospodari velikim mulom  

preuzme budući gat, a nama ostave veliki mul i prostor male luke. Postignuta je suglasnost komisije 

da se to i napravi, no to sada treba politički odraditi na županijskoj skupštini. Radi se o velikoj stvari 

po stavci prihoda općine. Regulaciju prometa donosi općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost 

ministarstva. Vijećnik Josipović opet ističe problem uskog prilaza odnosno prometnice koja vodi 

prema budućem gatu te ističe spor sa općinom Brela gdje jedan dio prometa ne može ići kroz Brela 

već se mora vračati kroz Bašku Vodu. Načelnik kaže kako je Općina Baška Voda vlasnik 1/1 što se tiče 

pitanja katastarske granice. Preko katastarske granice, preko potoka, 40m, bez ikakvog tereta, na 

morskom djelu 27m. Odlukom o izgradnji Berulije potok je pomaknut prema južnoj strani za 4 metra. 

Osvrće se na jučerašnji tekst koji kaže nije on izjavio, ni ti ga je Stipe izjavio, te da je novinar bio jako 

bezobrazan. Razgraničenje pomorskog dobra 2006.godine su potpisali Josko Roščić i Ivica Carević, na 

zahtjev općine Brela. Uvid u cijelu dokumentaciju može se dobiti u Općini Baška Voda.   

Vijećnik Josipović ispravlja načelnika te kaže kako nije dobro shvatio pitanje te da nije sporno ovo što 

je načelnik upravo naveo, već je sporan prilaz prometnice gatu. Načelnik kaže kako se radi o jako 

maloj investiciji. Vijećnik Jurišić se dotiče teme koja je bila jučer u novinama te pita načelnika ko je taj 

koji je potpisao da se granica pomakne. Načelnik odgovara da takva zabilježba ni ne postoji, čak je i 

Radovan Ivičević, tadašnji predsjednik skupštine Makarska dao je napismeno da se nikad nije 

mijenjala granica, a pomorsko dobro je riješeno klauzulom pravomoćnosti.  Vijećnik Jurišić pita 

odakle njima informacija, dok načelnik odgovara da su oni najprije lagali da je 81'  skupština općine 

Makarska to promijenila, ali smo uspjeli naći sve glasnike u kojima piše da se ona nije promijenila, već 

da je  80te godine bila greška, te je u sljedećoj ispravci pogreške bilo Hotel Berulija u Brelima i Baškoj 

Vodi. Po načelnikovoj procjeni od 90te godine oni Baškoj Vodi ne plaćaju boravišnu pristojbu, te s 

obzirom da je podnesen cijeli postupak za arbitražu, u zastaru ne ide ništa a sama kamata iznosi oko 

14% . Vijećnik Jurišić postavlja pitanje zašto Republika Hrvatska, zašto mi ne bi inzistirali da kod 

prodavanja zemljišta npr za Dječje selo, Baško Polje, isto ide u namjenu zdravstvenog turizma na 10, 

20 godina. Načelnik kaže kako smo imali spor oko Borika, gdje je on tvrdio da se tu nalaze bivše 

solane koje su općinsko vlasništvo- oko 40% Borika, no presudu je dobila Općina Baška Voda i 

plaćeno je sve sa kamatama. Sada su uredne platiše, te svake godine redovno plaćaju korištenje. 

Problemi će postojati sa komunalijama oko bungalov naselja. Oni tvrdu da je dio plaćen, a dio nije. 

Načelnik kaže kako zna da je 79te godine bila građevinska dozvola za centralnu zgradu te je pred rat 



bio dgovor da će se raditi podzida oko hotela Hrvatska, Berto Josipović je napravio projekt, no počeo 

je rat i nitko ništa nije platio, a sada tek te komunalije dolaze na obračun. Kaže kako oni tvrde da se 

radi od 2 milj.kuna, dok načelnik tvrdi da se radi od oko 2milj. i 800 000 kuna. Ići će se u vještačenje. 

Vijećnik Jurišić kaže kako on ima slike bijega iz Makarske 62' godine, načelnik kaže kako mu je ona i 

poslužila kao dokaz gdje je bila praonica, no vijećnik misli na sliku šatora kada je u Makarskoj 14.1 bio 

potres gdje se vidi da radnici rade na centralnoj zgradi te kaže da je rekonstrukcija bila 80tih godina.  

Vijećnik Ivandić se osvrće na pitanje rive u Promajnoj tj. na problem ceste na kojoj se dva auta ne 

mogu mimoići a kamoli teretna vozila, te da se po tom pitanju ništa ne poduzima. Govori kako i u 

planu za ovu godinu nema spomena za rješavanje tog problema. Načelnik odgovara kako to nije 

točno. Vijećnik Ivandić napominje kako se u Promajnoj za 2019.godinu potrošilo 50.000 kuna za 

sanaciju lukobrana, a da se od parkirališnih mjesta dobije 100.000 kuna, kao i što upozorava na 

činjenicu da su komunalije namjenska sredstva. Pita načelnika zašto se Promajna zapostavlja s 

obzirom da mještani sudjeluju u proračunu. Načelnik odgovara kako je cesta od raskrižja do rive 

županijska cesta, što znači da općina na nju ne utječe ni ti daje kakve suglasnosti. Također napominje 

kako u pravoj sezoni nema goreg izlaza od onog iz Promajne, što je i rezultiralo nekidašnjom 

prometnom nesrećom zbog čega je i u više navrata pisano županijskim cestama da se ona uvrsti u 

plan te da se napravi. Vijećnik Ivandić pita zašto se dosad nije ništa poduzelo da se ti putovi prošire, 

na što načelnik odgovara da građani Promajne to ne daju, kaže vijećniku da je i on jednu od cesta 

suzio, onu kraj 'Hajduka'. Vijećnik kaže kako se 4 ulice zatvorilo divljom gradnjom.  

Vijećnik Josipović kaže kako je u vrijeme između zadnje dvije sjednice upućena molba  za sazivanjem 

općinskog vijeća radi donošenja mjera od covid-19 za sve mještane općine Baška Voda. Napominje 

kako je dobio 1 odgovor s kojim se nije mogao složiti. Postavlja pitanje zbog čega kasnimo sa 

donošenjem mjera koje bi trebale olakšati svima nama narednu sezonu koja će sasvim sigurno biti 

loša, da se proračun svede na minimum u svim područjima, ali i mjera koje će se odnositi na turističku 

sezonu jer ako se i donesu mjere, bilo bi dobro da se iz njih izuzmu oni koji nemaju prebivalište na 

prostoru općine, a ostvaruju prihod u njoj. Vijećnik se osvrnuo i na dan državnosti i na dan općine, te 

kaže kako mu je žao što nije bio pozvan, te se nada da nije bilo napravljeno s namjerom.  

Općinski načelnik kaže da je stožer općine zaista radio i napravio neke mjere koje nije napravio ni 

jedan stožer civilne zaštite u RH. Postupalo se po uputama nacionalnog stožera civilne zaštite, 

svakodnevno se sastajali u 9 sati. Općina Baška Voda za sve mještane ima maske, profesionalna 

dezinfekcijska sredstva u slučaju potrebe. Svaki dan na stranici općine su se stavljali zapisnici i 

zaključci stožera o djelovanju. Sva javna mjesta su se prala i dezinficirala. Provedene su sve potrebne 

mjere štednje. Rekao je kako ćemo i uspjeti duže preživjeti nego drugi, zahvaljujući dobivenim 

sredstvima 29.12. od županije, ministarstva turizma, Adriatic club Zagreb koji će za 10tak dana biti 

Adriatic club Baška Voda. Napominje kako ga zaustavljaju mještani te pitaju što će biti sa plaćanjem 

javne površine, pomorskog dobra, te im je rekao da ako sezone zakaže za 70%, onda će mještanima i 

plaćanje biti smanjeno za toliko, no takva odluka će se donijeti na općinskom vijeću. Za pomorsko 

dobro ipak odlučuje županija jer je ona i donijela cjenik. Sve investicije koje su se planirale, kao i nova 

investicija sa mrtvačnicom u Bastu će biti napravljene i nikome se ništa neće dugovati. Vijećnik 

Josipović je upitao što je sa privatnim iznajmljivačima. Načelnik odgovara kako mi tu ništa ne 

možemo, poslan je prijedlog ne za odgodom već za oslobađanjem ljudi, no nada se kako će se to 

pitanju riješiti na nivou države, kao i da će se riješiti pitanje što kada nam dođe zaraženi turisti. Po 

pitanju parkinga, načelnik kaže kako je parking besplatan, no početi će se naplaćivati i on će biti 5-7 



kuna. Vijećnik Josipović predlaže oslobađanje mještana od onih 3kn + PDV, no načelnik kaže da će se 

razmisliti o tome jer ako se to jednom ukine teško će se opet vratiti. O svakom zahtjevu će se pričati 

pojedinačno na sjednici općinskog vijeća.    

Točka 1. 

Predsjednik vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog 

vijeća.Vijećnik Jurišić u ime Socijaldemokratske partije traži da se u zapisniku u točci 4. izmjeni 

netočno napisano ''željezni spomenik'' u ''željezni jarbol''. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 17. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Točka 2. 

Predsjednik vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda Godišnji izvještaj o usvajanju proračuna za 

2019.godinu. Pročelnik Marušić je ukratko obrazložio točku te uputio vijećnike na to da ukoliko tko 

ima kakva pitanja ili nedoumice dođe u ured pročelnika kako bi isto razjasnili. 

Vijećnik Jurišić se osvrće na plaćenu kaznu za crveni križ, s čim se nije mogao složiti. Načelnik se 

izjašnjava kako svi oni koji se financiraju iz proračuna moraju dati svoje izvješće za svaku godinu, a 

što se odnosi i na crveni križ. To je ujedno i zakonska obaveza. Vijećnik Josipović predlaže da se 

odredi povjerenik koji će pratiti da li se izvješća podnose uopće, ali i pravovremeno, te se izvršavale 

uplate. Načelnik pita vijećnika Jurišića da li će on biti povjerenik za crveni križ, na što vijećnik 

odgovara da će razmisliti. Vijećnik Jurišić kaže kako nisu dobili rješenje o povećanju cijena vezova. 

Načelnik kaže kako je kritiku na to već uputio, no bila je stvar loše komunikacije jer je dolazilo do 

smjene direktora luke, a službene primopredaje još nije bilo zbog situacije sa virusom. Vijećnik Jurišić 

pita što je sa plavom zastavom 2019te. Pročelnik Marušić odgovara da se to odnosi i na trošak čuvara 

na plaži, jer ih je bilo manje. Vijećnik Jurišić predlaže da s obzirom da su otišli i hotel Dubravka, 

Gađa, Baško Polje, vjerovatno će i hoteli Baška Voda kao i općina, krenemo s alternativom gdje bi se 

mogla nalaziti općina. Načelnik odgovara da što se tiče općine se nalazimo u mirnom posjedu preko 

20 godina, da je projekt nove zgrade na prostoru bivse mjesne zajednice davno napravljen, iz 67' 

godine postoji građevinska dozvola. Taj prostor je legalno napravljen. Odvjetnik Ivo Staničić je 

angažiran za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja te zgrade. Načelnik ističe kako se 90tih godina se 

desila 'glupost', dio koji drži Ivica Šodan je ušao u privatizaciju. Rješavaju se i imovinsko-pravna 

pitanja vrtića po ubrzanom postupku. Vijećnik Ivandić se dotiče rashoda – telefon, održavanje zelenih 

površina, autorski honorari - planirano 500.000, a sada je 630.000. Načelnik kaže kako kod naplate 

komunalija bungalova će biti potrebno platiti vještaka i pravnog savjetnika, jer su poslalo ortofoto iz 

68' godine na kojoj je sve crno i ništa se ne vidi.  

 

Nakon rasprave o prijedlogu akta većinom glasova ZA (9 glasova ZA, 3 glasa PROTIV, 1 

SUZDRŽAN) usvojena je 

 

  

Odluka o godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Baška Voda za 2019. godinu 



 

 

Točka 3. 

Predsjednik vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda Izvješće o poduzimanju mjera Stožera civilne 

zaštite Općine Baška Voda u situaciji uzrokovanoj virusom COVID-19. Načelnik napominje kako će 

biti tematska sjednica po pitanju mjera i postupanja u cilju olakšavanja naplate dugovanja mještana. 

Nakon rasprave o prijedlogu akta na koji nije bilo amandmana  jednoglasno je usvojen 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o poduzimanju mjera Stožera civilne zaštite Općine Baška 

Voda u situaciji prouzrokovanoj virusom COVID-19 

 

Točka 4. 

Predsjednik vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda Pismo namjere – Ugovor, Adria Baško Polje 

d.o.o. za izradu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Baško Polje – Baška Voda 

(T), izrada urbanističkog plana uređenja poslovne, pretežito trgovačke zone – K2 i izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja Baška Voda, po prijedlogu investitora. 

Načelnik se izjasnio kako ova točka nije trebala biti predmet rasprave, no javile su se neke sumnje 

pojedinaca, odlučio je isto staviti kao točku na dnevni red i objasniti o čemu se radi. Kaže kako neće 

Općina Baška Voda snositi troškove financiranja plana već oni koji su sada vlasnici Adriatic cluba. Na 

zadnjoj sjednici općinskog vijeća je njima jasno i taksativno odbijeno proširivanje s druge strane ceste. 

Radi se o trgovačkom centru, pumpnoj stanici te o vodeno-zabavnom centru u gornjem dijelu ispod 

rotora. To je izmjena po pitanju Baškog Polja. Mora se prvo sačekati županijski prostorni plan. 

Načelnik napominje kako nismo dozvolili širenje jer tada mi nismo oni koji donose to, već bi tada 

mimo nas donosila županija. Cijelu proceduru i sami UPU donosi Općinsko vijeće. Kroz 10dana 

Adriatic club Zagreb prebacuje svoje sjedište u Bašku Vodu. Kroz 10-15 dana ćemo imati i projekciju 

kako će izgledati Baško Polje u 3D dimenziji kao idejno rješenje. Kapacitet će biti 2500 ležajeva. 

Vijećnik Jurišić pita možemo li šta uvjetovati kao npr da radnici budu sa prostora općine. Načelnik 

odgovara da će tu sigurno biti najmanje 150 zaposlenih. Kaže kako je to firma iza koje stoji Erste 

banka, Jadran hoteli te plinarsko društvo te planiraju tu uložiti oko 120 milj.eura. Navodi kako će i na 

iduću sjednicu vijeća doći predstavnica Urbosa, Maja Madiraca. Vijećnik Ivandić pita pročelnicu 

Ursić da li je ovo u skladu sa zakonom jer su netom prije sjednice dobiveni materijali a usvaja se na 

samoj sjednici vijeća, na što pročelnica odgovara da se po zakonu materijali dostavljaju 5 dana ranije 

od održavanja sjednice, međutim napominje kako je njen stav bio da ovakav materijal uopće ne treba 

dostavljati na vijeće s obzirom da ovaj prijedlog ugovora potpisuje načelnik a ne vijeće, a sve druge 

akte donosi općinsko vijeće što će svakako dobiti u roku. Vijećnik Ivandić pita da li je sigurno da neće 

biti nikakve stambene izgradnje, na što načelnik odgovara da nikakve stambene izgradnje neće biti. 

Vijećnik Jurišić kaže kako bi bio suzdržan, no da bi volio vidjeti projekt. Načelnik ističe kako on ovo 

nije morao staviti na dnevni red vijeća, na što se pročelnica Ursić izjašnjava kako je ona rekla 'ne'. 

Vijećnik Ivandić pita načelnika misli li on da oni neće podnijeti zahtjev za pomorsko dobro, na što 

načelnik odgovara da nikome nismo dali pa tako nećemo ni njima. U prošloj godini je prvi put Baško 

Polje platilo pomorsko dobro ispod šetnice gdje su imali štekate. Vijećnik Josipović spominje kao i 

alternativu sportski centar, osobito u zimskim periodima. Načelnik kaže kako je s njima pričao i o toj 

temi, to je dobra stvar te pita daju li mu  otvorene ruke da priča sa investitorima o sportskim terenima 



između Dječjeg sela i Baškog Polja, no opet sve dolazi do vijeća. Misli da je riječ o malom prostoru za 

sportski centar, a veliki je prostor između Dječjeg sela i Baškog Polja. Ovime načelnik smatra da su 

riješena i pitanja prometa, dostave, pristupu građana da ne upadaju u gužve. Načelnik kaže kako UPU 

sportsko rekreativnog zdravstveni centar radi Općinsko vijeće, te da ko god od privatnih investitora 

želi raditi mora potpisati ugovor. To je urbana preobrazba. Mora se poštovati plan općine Baška Voda. 

Još nije potpisano za izradu navedenog.  Načelnik kaže kako bungalov naselja sa novim projektom 

Jakša Medić pokušava prodati.   

Načelnik taksativno nabraja kako se radi o trgovačkom centru, pumpnoj stanici, vodenom centru, auto-

kampu i čvrstim objektima.   

 Po završetku rasprave prima se na znanje četvrta točka dnevnog reda. 

 

Točka 5. 

Predsjednik vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Baška Voda za 

2019.godinu. Načelnik je ukratko obrazložio točku.  

Vijećnik Josipović se osvrće na količinu otpada koju je ružno vidjeti na ulazima u naselja te predlaže 

povećanje broja deponija ili pražnjenje više puta tokom tjedna ili mjeseca. Vijećnica Beroš kaže da 

dolazi do nekontroliranog izbacivanja otpada te da bi to trebalo rasporediti, ali i da svatko najavi 

izbacivanje otpada. Načelnik napominje kako svaki građanin po zakonu ima pravo dva puta godišnje 

iznijeti kabasti otpad, ali kada zovne komunalno poduzeće i najavi isto. Osvrće se na pojedince koji 

izbace kabasti otpad te to na ulicama stoji po par dana. Takav otpad komunalno poduzeće nije dužno 

skupiti te to općina neće ni platiti. Neodgovorne treba kazniti. Vijećnik Ivandić pita gdje će se 

ubuduće bacati građevinski otpad. Načelnik odgovara kako smo od Vlade RH dobili kamenolom. 

Vijećnik Josipović se osvrće na to da je bilo rečeno da će biti izložena karta, no načelnik kaže kako 

zbog situacije sa koronom nije. Vijećnik Jurišić kaže da bi s obzirom na predviđenu stavku od 300.000 

kuna za eko-otvore bilo moguće postaviti maskirne mreže na ulazima, no načelnik smatra da bi to bilo 

ružno.    

Nakon rasprave o prijedlogu akta jednoglasno je usvojen 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Baška Voda za 2019.godinu 

 

Točka 6. 

Predsjednik vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera 

sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno 

odbacivanje otpada na području Općine Baška Voda. Nakon rasprave o prijedlogu akta na koji nije 

bilo amandmana  jednoglasno je usvojena 

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na 

kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Općine Baška 

Voda 



 

Točka 7. 

Predsjednik vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda Izvješće o poduzetim radnjama u cilju 

izgradnje prostorije za ispraćaj u Bastu.  

Načelnik objašnjava kako će se mrtvačnica napraviti tako da u nju može stati mrtvac i rodbina, ono će 

imati i dva sanitarna čvora, muški i ženski, ispred i terasu. Na jednostavan način će uljepšati mjesto. 

Pretpostavlja da će cijeli posao biti gotov u roku od dva mjeseca. Vijećnik Josipović pita da li ima 

frigo, na što načelnik odgovara da nema te da je ono u Baškoj Vodi.   

Nakon rasprave o prijedlogu akta jednoglasno je usvojen 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o poduzetim radnjama u cilju izgradnje prostorije za ispraćaj 

u Bastu 

 

Točka 8. 

Predsjednik vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda Godišnje financijsko izvješće Turističko-

športske luke Baška Voda za 2019. Godinu. Direktor TŠL Baška Voda Marin Beroš je ukratko 

obrazložio točku.  

Vijećnik Ivandić postavlja pitanje kako je došlo do navedenog manjka te navodi kako je prije 6-7 

mjeseci podnio zahtjev za dostavom podataka o broju zaposlenika, osnovice i koeficijente, a do dan 

danas nije udovoljeno zahtjevu. Direktor odgovara kako zaposlenih ima oko 19, a koeficijente može 

dobiti napismeno, kao i ostale informacije. Načelnik ističe kako se svaki dan nalazi sa direktorom te da 

primjedbe i kao načelnik i kao gost, te da se direktor u vrlo kratkom vremenu dobro prilagodio novoj 

situaciji. Ističe kako je dobivena i presuda protiv 'Remexa'. Nadalje, luka je puna jedrilica, rad 

restorana i kafića pokriva plaće radnika. Vijećnik Ivandić ponavlja kako smatra da se na njegov pisani 

zahtjev treba odgovoriti, premda se bivši direktor oglasio da neće odgovoriti. Vijećnik Josipović 

navodi kako je upućen u problematiku te ujedno moli i bilancu za pojedini mjesec te da se isto dostavi 

do iduće sjednice vijeća. Ističe kako se luka dijeli na tri segmenta – brodovi, parking i ugostiteljstvo. 

Također, vijećnik Josipović apelira da se održi sastanak po pitanju luke Krvavica te miroljubivo 

pokuša riješiti spor za dobrobit svih građana Baške Vodi i Krvavice.     

Nakon rasprave o prijedlogu akta većinom glasova Za (7 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN, 3 glasa 

PROTIV) usvojen je  

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća Turističko-športske luke Baška Voda 

za 2019. godinu 

 

Točka 9. 

Predsjednik vijeća otvorio je devetu točku dnevnog reda Godišnje financijsko izvješće Gradina - 

Baška Voda d.o.o. za 2019.godinu. Direktor Vjekoslav Radić je ukratko obrazložio točku.  



Vijećnik Josipović postavlja pitanje direktoru tko su dužnici, na što direktor odgovara da ne može reći 

jer se radi o zaštiti osobnih podataka, no da se radi sa općinom na tome da se osobama ne dodjeli 

određena djelatnost, koncesija dok se ne riješi prethodno dugovanje. Navodi kao problem što ima ljudi 

koji ne plaćaju boravišnu taksu i članarinu te iduće godine skroz normalno iznajmljuju svoje krevete. 

Načelnik kaže kako će se s obzirom na očekivanu lošu sezonu morati donijeti određene promjene i 

mjere vezane za poslovanje i luke i komunalnog. Načelnik upućuje direktora da pripremi popis svih 

dužnika te će se vidjeti što se po tom pitanju može poduzeti.   

Nakon rasprave o prijedlogu akta jednoglasno je usvojen 

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća Gradina – Baška Voda d.o.o. za 2019. 

godinu 

 

Točka 10. 

Predsjednik vijeća otvorio je desetu točku dnevnog reda Godišnje financijsko izvješće STK Urania za 

2019.godinu. Nakon rasprave o prijedlogu akta jednoglasno je usvojen 

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća STK Urania za 2019. godinu 

 

 

Točka 11. 

Predsjednik vijeća otvorio je jedanaestu točku dnevnog reda Godišnje financijsko izvješće Dječjeg 

vrtića JEŽIĆ za 2019.godinu. Nakon rasprave o prijedlogu akta na jednoglasno je usvojen 

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća Dječjeg vrtića JEŽIĆ za 2019. godinu 

 

Točka 12. 

Predsjednik vijeća otvorio je dvanaestu točku dnevnog reda Godišnje financijsko izvješće NK Urania 

za 2019.godinu. Nakon rasprave o prijedlogu akta većinom glasova ZA (10 glasova ZA, 1 glas 

PROTIV) usvojen je 

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća NK Urania za 2019. godinu 

 

Točka 13. 

Predsjednik vijeća otvorio je trinaestu točku dnevnog reda Godišnje financijsko izvješće Lovačke 

udruge KUNA za 2019.godinu. Nakon rasprave o prijedlogu akta  većinom glasova ZA (10 glasova 

ZA, 1 glas PROTIV) usvojen je 

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća Lovačke udruge KUNA za 2019. godinu 

 



 

Točka 14. 

Predsjednik vijeća otvorio je četrnaestu točku dnevnog reda Godišnje financijsko izvješće Općinske 

glazbe Baška Voda za 2019.godinu. Nakon rasprave o prijedlogu akta  jednoglasno je usvojen 

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća Općinske glazba Baška Voda za 2019. 

godinu 

 

 

Točka 15. 

Predsjednik vijeća otvorio je petnaestu točku dnevnog reda Godišnje financijsko izvješće DVD Baška 

Voda za 2019.godinu. Nakon rasprave o prijedlogu akta jednoglasno je usvojen 

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća DVD Baška Voda za 2019. godinu 

 

Točka 16. 

Predsjednik vijeća otvorio je šesnaestu točku dnevnog reda Izvješće o izvršenju godišnjeg plana 

upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška Voda za 2019.godinu. Nakon rasprave o 

prijedlogu akta jednoglasno je usvojen  

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na 

području Općine Baška Voda za 2019. godinu 

 

 

Točka 17. 

Predsjednik vijeća otvorio je sedamnaestu točku dnevnog reda Prijedlog Plana aktivnog uključenja 

svih subjekata zaštite od požara na području općine Baška Voda za 2020.godinu. Nakon rasprave o 

prijedlogu akta jednoglasno je usvojen 

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području općine Baška Voda za 

2020. godinu 

 

Zapisnik sastavila 

Ana Čuljak 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Lončar 


