
Telefoni: 620-244, 620-961
Telefaxi: 620-244, 620-961

List izlazi po potrebi

GODINA XXIV              Broj 18
Baška Voda, 10. rujna 2021.

Godišnja pretplata 500,00 kuna
doznačuje se na Žiro račun broj:
HR4623300031800900002, MODEL: HR24,
poziv na broj:7706-2015-009

S P L I T S K O - D A L M A T I N S K A  Ž U P A N I J A

s l u ž b e n o  g l a s i l o  O p ć i n e  B A Š K A  V O D A

Na temelju članka 35. 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, 
144/20),   članka 28. Statuta Općine  Baška Voda  
(GL br. 7/21), članka 34. Poslovnika Općinskog 
vijeća Baška Voda  (GL br. 7/21), Općinsko vijeće 
Baška Voda na svojoj  02. sjednici  održanoj dana 
10. rujna 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I
Usvaja se zapisnik sa konstituirajuće sjednice 

Općinskog vijeća Baška Voda održane dana 14. 
lipnja 2021.godine.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana 

objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška 
Voda.

KLASA:021-05/21-01/18                                                                                
URBROJ:2147/02-01-21/1                                                                                
Baška Voda, 10. rujna 2021. godine                                                                            

                                         Predsjednik Općinskog vijeća
                                     Ante Lončar

Na temelju članka 35. b  Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  br. 33/01, 
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 12
5/08,36/09,150/11,144/12,123/17, 98/19, 144/20),  
članka 28. i 46.  Statuta Općine  Baška Voda  (GL 
br. 7/21), članka 34. i 63.  Poslovnika Općinskog 
vijeća Baška Voda  (GL br. 7/21), Općinsko vijeće 
Baška Voda na svojoj 2. sjednici  održanoj dana 10. 
lipnja 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I
Prima se na znanje polugodišnje izvješće 

općinskog načelnika za period siječanj-lipanj 2021. 
godine.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 

dana  objave u Glasniku, službenom glasilu Općine 
Baška Voda.

KLASA:021-05/21-01/19                                                                              
URBROJ:2147/02-01-21/1                                                                                
Baška Voda, 10. rujna 2021. godine                                                                            

                                         Predsjednik Općinskog vijeća
                                       Ante Lončar

Na temelju članka 31. i 31.a 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, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), 
članka 34. stavka 4. Statuta Općine Baška Voda (GL  
br. 7/21), Općinsko vijeće na 2. sjednici održanoj 
dana 10. rujna 2021. godine donosi 

O D L U K U
o visini naknade za rad članovima

Općinskog vijeća Općine Baška Voda

Članak 1.
Ovom Odukom utvrđuje se visina naknade za 

rad članovima Općinskog vijeća Općine Baška 
Voda (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Sredstva za naknade iz stavka 1. ovoga članka 
osiguravaju se u Proračunu Općine Baška Voda.
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Članak 2.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za 

rad u Općinskom vijeću, a određuje se u neto iznosu 
po članu Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja 
neto naknada po članu Općinskog vijeća ne smije 
iznositi više od 6.000,00 kuna.

Članak 3.
Članu Općinskog vijeća pripada naknada za rad 

u Općinskom vijeću u neto iznosu od 500,00 kuna 
mjesečno. 

Predsjedniku Općinskog vijeća pripada naknada 
u neto iznosu od 750,00 kuna mjesečno.

Potpredsjednicima Općinskog vijeća pripada 
naknada u neto iznosu od 650,00 kuna mjesečno.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a 

objavit će se u glasniku, službenom glasilu Općine 
Baška Voda.

KLASA:021-05/21-01/20
URBROJ:2147/02-01-21/01

                                         Predsjednik Općinskog vijeća
                                                   Ante Lončar

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavu u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška 
Voda.

KLASA:021-05/21-01/21
URBROJ:2147/02-01-21/01

                                          Predsjednik Općinskog vijeća
                                        Ante Lončar

Na temelju članka 28. Statuta Općine Baška 
Voda stavka 2. točke 22. (GL br. 7/21), članka 2. 
i članka 3. Odluke o osnivanju Stručnog tijela za 
ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na 
području Splitsko-dalmatinske županije ( ‘’Službeni 
glasnik Splitsko-dalmatinske županije’’ broj 94/17, 
78/19), općinsko vijeće na 2. sjednici održanoj dana 
10. rujna 2021.godine donosi

Z A K LJ U Č A K

Članak 1.
Ovim Zaključkom predlaže se Županijskoj 

skupštini Splitsko-dalmatinske županije za 
promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu 
ponuda koncesije na pomorskom dobru na području 
Splitsko-dalmatinske županije, Josko Roščić, 
kao predstavnik Općinskog vijeća Baška Voda za 
područje Općine Baška Voda.

Članak 2.
Ovaj Zaključak dostavit će se Upravnom odjelu 

za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske 
županije na daljnje postupanje.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 

Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA:021-05/21-01/22
URBROJ:2147/02-01-21/01

                                        Predsjednik Općinskog vijeća
                                   Ante Lončar

Na temelju članka 28. Statuta Općine Baška 
Voda stavka 2. točke 22. (GL br. 7/21) općinsko 
vijeće na 2. sjednici održanoj dana 10. rujna 2021.
godine donosi

Odluku o imenovanju članova Nadzornog 
odbora trgovačkog društva 
Vodovod d.o.o. Makarska

Članak 1.
Ovom Odlukom se za članove Nadzornog 

odbora trgovačkog društva ‹›Vodovod›› d.o.o. 
Makarska kao predstavnike Općine Baška Voda 
imenuju sljedeći članovi:

-  Dragan Svalina
-  Nikša Staničić

Članak 2.
Ova odluka dostavlja se trgovačkom društvu 

‹›Vodovod›› d.o.o. Makarska na postupanje.
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Na temelju članka 8. i 35. 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, 
144/20), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL 
br. 7/21) članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća ( 
GL br. 7/21), na 2. sjednici  Općinskog vijeća Baška 
Voda održanoj dana 10. rujna 2021. god. donesena  
je

O D L U K A
o 

izmjenama i dopunama
P O S L O V N I K A 

 Općinskog vijeća Baška Voda

Članak 1.
U članku 59.  stavku 2.  brišu se riječi:
„ pet minuta“
I zamjenjuje novom koja glasi:
„ dvije minute“

Članak 2.
U članku 59.  stavku 3. brišu se riječi:
„ pet minuta“
I zamjenjuje novom koja glasi:
„ dvije minute“

Članak 3.
U članku 69. stavku  4. brišu se riječi:
„ 15 dana“
I zamjenjuje novom koja glasi:
„ 8 dana“

                                              
Članak 4.

U članku 83. stavku 1.  brišu se riječi:
„pet minuta“
I zamjenjuje novom koja glasi:
„ dvije minute“

Članak 5 .
u članku 108.  briše se stavak 1. koji glasi:

„O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži 
osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima 
iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o 
donesenim odlukama.“

i zamjenjuje novim koji glasi:

„Zapisnik sadržava osnovne podatke o radu 
sjednice, a osobito: ime i prezime nazočnih i 
odsutnih vijećnika, sa naznakom onih vijećnika 
koji su svoj nedolazak najavili, imena ostalih 
sudionika sjednice, kratki tijek sjednice s nazivom 
pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo, imena 
govornika sa sažetim prikazom njihova izlaganja, 

odnosno uputa na tonski zapis, rezultat glasovanja 
o pojedinim pitanjima te naziv svih odluka i drugih 
akata donesenih na sjednici.“

Članak 6.
Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine 
Baška Voda. 
 
 
KLASA:021-05/21-01/23 
UR.BROJ: 2147/02-01-21/1 
Baška Voda, 10. rujna  2021. godine 
 
                                          Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                      Ante Lončar

Na temelju članka 35. 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, 
144/20),   članka 28. Statuta Općine  Baška Voda  
(GL br. 7/21), članka 34. Poslovnika Općinskog 
vijeća Baška Voda  (GL br. 7/21), Općinsko vijeće 
Baška Voda na svojoj  02. sjednici  održanoj dana 
10. rujna 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I
Prima se na znanje Izvješće o lokacijama 

i količinama odbačenog otpada, troškovima 
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na 
području općine Baška Voda za 2020. godinu.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana 

objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška 
Voda.

KLASA:021-05/21-01/24                                                                                
URBROJ:2147/02-01-21/1                                                                                
Baška Voda, 10. rujna 2021. godine              

                                      Predsjednik Općinskog vijeća
                                Ante Lončar



Na temelju članka 113. Stavka 1. Zakona o  
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
84/21) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL 
br. 7/21) i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća 
(GL br. 7/21), Općinsko vijeće Općine Baška Voda, 
na svojoj drugoj sjednici održanoj dana 10. rujna 
2021. godine donosi,

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

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

Općine Baška Voda

Članak  1.
Ovom se Odlukom određuju posebne mjere 

sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na 
lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno 
nepropisno odbacivanje otpada na području Općine 
Baška Voda.

Članak 2.
Temeljem Izvješća o lokacijama i količinama 

odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 
odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja 
nepropisnog odbacivanja otpada na području 
Općine Baška Voda u 2020. godini, Utvrđuju se 
lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere 
sprječavanja odbacivanja otpada.

Članak 3.
Na lokacijama iz članka 2. Provoditi će se 

sljedeće posebne mjere:
-učestala kontrola i nadzor komunalnih redara
-postavljanje betonskih prepreka
-postavljanje znakova upozorenja o zabrani 

odbacivanja otpada
- uklanjanje kontenjera i posuda za mješani 

komunalni otpad sa lokacija na kojima je prestala 
potreba za postavljanje istih, te uređenje tih lokacija,

- edukacija stanovništva

Članak 4.
Sredstva za realizaciju mjera iz članka 3. Ove 

Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Baška 
Voda

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana 

objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška 
Voda.

   Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne 
zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20), pravilnika o 
smjernicama za izradu procjena rizika od velikih 
nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 
65/16), Baška Voda, te članka 28. Statuta Općine 
Baška Voda (GL. br. 7/21) i članka 34. Poslovnika 
Općinskog vijeća (GL br. 7/21) Općinsko vijeće 
Općine Baška Voda, na svojoj 02. sjednici održanoj 
10. rujna 2021. godine donijelo je                

O D L U K U

o usvajanju Procjene rizika od velikih 
nesreća

Članak 1.
Ovom odlukom usvaja se Procjena rizika od 

velikih nesreća.

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o davanju suglasnosti na Procjenu rizika od 
velikih nesreća ( Gl br. 7/21).

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u “Službenom glasniku  Općine Baška 
Voda”.

KLASA: 021-05/21-01/26
URBROJ: 2147/02-01-21/01
Baška Voda, 10. rujna 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća
                                           Ante Lončar
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KLASA:021-05/21-01/25
URBROJ:2147/02-01-21/01
Baška Voda, 10. rujna 2021. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća
                                  Ante Lončar



Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 
68/18, 110/18, 32/20), te članka 28. Statuta Općine 
Baška Voda (GL. br. 7/21) i članka 34. Poslovnika 
Općinskog vijeća (GL br. 7/21) Općinsko vijeće 
Općine Baška Voda, na svojoj 02. sjednici održanoj 
10. rujna 2021. godine donijelo je                

O D L U K U
komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom o komunalnoj naknadi (dalje u 

tekstu: Odluka) određuje se:
1. područje zona u Općini Baška Voda u kojima se 

naplaćuje komunalna naknada,
2.koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u kojima 

se naplaćuje komunalna naknada,
3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje 

se plaća komunalna naknada, 
4. rok plaćanja komunalne naknade,
5. nekretnine važne za Općinu koje se u potpunosti 

ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne 
naknade, te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u 
pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili 
potpuno oslobođenje od plaćanja komunalne nakade.

II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE
 

Članak 2.
Komunalna naknada je novčano javno davanje koje 

se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. 

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine 
Baška Voda koji se koristi za financiranje održavanja 
i građenja komunalne infrastrukture, a može se na 
temelju odluke Općinskog Vijeća Općine Baška 
Voda ( u daljnjem tekstu: Općinsko Vijeće)  koristiti 
i za financiranje građenja i održavanja objekata 
predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog 
sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne 
namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti 
zgrada u vlasništvu Općine, ako se time ne dovodi u 
pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne 
infrastrukture.

Članak 3.
Komunalna naknada plaća se za:
1. stambeni prostor
2. garažni prostor
3. poslovni prostor
4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju 

poslovne djelatnosti
5. neizgrađeno građevinsko zemljište

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz 
stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na području 
na kojem se najmanje obavljaju komunalne 
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i 
održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno 
najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom 
električnom mrežom i vodom prema mjesnim 
prilikama te čini sastavni dio infrastrukture 
jedinice lokalne samouprave. 

Građevinskim zemljištem koje služi 
obavljanju poslovne djelatnosti smatra se 
zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica 
građevinskog područja, a na kojemu se obavlja 
poslovna djelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem 
smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica 
građevinskog područja na kojemu se u skladu s 
propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i 
gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne 
namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili 
na kojemu postoji privremena građevina za čiju 
izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. 
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra 
se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE 
NAKNADE 

Članak 4.
Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno 

korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke. 
Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka 

plaća komunalnu naknadu:
1. ako je na njega obveza plaćanja te naknade 

prenesena pisanim ugovorom
2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili
3. ako se ne može utvrditi vlasnik.

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje 
komunalne naknade ako je obveza plaćanja 
te naknade prenesena na korisnika nekretnine 
pisanim ugovorom.

IV. OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE 
NAKNADE

Članak 5.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

-  danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno 
danom početka korištenja nekretnine koja se 
koristi bez uporabne dozvole
-  danom sklapanja ugovora kojim se stječe 
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vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine
-  danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti 
kojim se stječe vlasništvo nekretnine
-  danom početka korištenja nekretnine koja se 
koristi bez pravne osnove.

Članak 6.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je 

u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja 
komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili 
promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje 
obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti 
Upravnom odjelu Općine Baška Voda nastanak te 
obveze odnosno promjenu tih podataka.

Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje 
obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 
2. ovoga članka smatra se promjena obračunske 
površine nekretnine ili promjena namjene 
nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade 
ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, 
promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih 
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 
komunalne naknade u propisanom roku, dužan 
je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka 
obveze.

V. PODRUČJA ZONA

Članak 7.
Područja zona u Općini u kojima se naplaćuje 

komunalna naknada određuju se s obzirom na 
uređenost i opremljenost područja komunalnom 
infrastrukturom.

Prva zona je područje Općine koje je najbolje 
uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom.

Na području Općine Baška Voda  utvrđuju se 
sljedeće zone:

I. Zona – područje naselja Baška Voda  
II. Zona – područje naselja Promajna, Bratuš, 

Krvavica  
III. Zona – područje naselja Bast i Topići   

VI. KOEFICIJENTI ZONA

Članak 8.
Koeficijenti zona (Kz) iznose:
I. zona 1,00
II. Zona  0,80
III. Zona  0,64

VII. KOEFICIJENTI NAMJENE

Članak 9.
Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti 

nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi za:
1. stambeni prostor 1,00
2. stambeni i poslovni prostor koji koriste 

neprofitne udruge građana 1,00
3. garažni prostor 1,00
4. obrtničke usluge 1,00
5. poslovni prostor koji služi za proizvodne 

djelatnosti 3,00
6. ugostiteljstvo (restorani, barovi i sl) 4,00
7. turizam (hoteli, kampovi, apartmani) 6,00
8. građevinsko zemljište koje služi obavljanju 

poslovne djelatnosti može biti najviše 10% 
koeficijenta namjene koji je određen za poslovni 
prostor

9. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište 
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad 
se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest 
mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene 
umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od 
koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno 
za neizgrađeno građevinsko zemljište.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina 
godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 
1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne 
godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim 
naseljima i kampovima koji se nalaze na području 
Općine.

VIII. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 10.
Komunalna naknada obračunava se po 

četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju 
se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i 
to za:

1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici 
korisne površine koja se utvrđuje na način propisan 
Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje 
zaštićene najamnine,

2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko 
zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po četvornome metru 
(m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

- koeficijenta zone (Kz), 
- koeficijenta namjene (Kn) i 
- vrijednosti boda komunalne naknade (B).
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Općinsko Vijeće do kraja studenoga tekuće 
godine donosi odluku kojom određuje vrijednost 
boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje 
od 1. siječnja iduće godine.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) 
određuje se u kunama po četvornome metru (m²) 
korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni 
jedinice lokalne samouprave.

Ako Općinsko Vijeće ne odredi vrijednost boda 
komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće 
godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj 
kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

IX. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 11.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Upravni 

odjel za proračun i financije u skladu s odlukom o 
komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda 
komunalne naknade (B) u postupku pokrenutom po 
službenoj dužnosti.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi 
se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom 
predstavničkog tijela mijenja vrijednost boda 
komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan 
za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu 
te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za 
utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i 
ovršava u postupku i na način propisan zakonom 
kojim se uređuje opći odnos između poreznih 
obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise 
o porezima i drugim javnim davanjima, ako ovim 
Zakonom nije propisano drukčije.

Članak 12.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
-  iznos komunalne naknade po četvornome 

metru (m²) nekretnine
-  obračunska površina nekretnine
-  godišnji iznos komunalne naknade
-  iznos obroka komunalne naknade
-  rok za plaćanje iznosa obroka komunalne 

naknade.

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se 
množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje 
obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa 
komunalne naknade po četvornome metru (m²) 
površine nekretnine.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o 
njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može 
se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo 
Splitsko-dalmatinske županije nadležno za poslove 
komunalnog gospodarstva.

X. ROK PLAĆANJA

Članak 13.
Komunalna naknada plaća se u dva obroka 

godišnje.
Za godinu u kojoj je rješenje doneseno prvi 

obrok dospjeva istekom roka od 30 dana od dana 
dostave rješenja, dok drugi obrok dospijeva istekom 
roka od tri mjeseca od dana dospjeća prvog obroka.                                  

Za sve iduće godine prvi obrok dospjeva 30. 
lipnja, a drugi obrok dospjeva 31. prosinca tekuće  
kalendarske godine.

XI. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA 
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 14.
Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se 

oslobađaju sljedeće nekretmine:
1. koje koristi i čiji je vlasnik Općina,
2. koje se upotrebljavaju za djelatnosti javnog, 

predškolskog, osnovnog i visokog obrazovanja, 
muzeja i arhiva, kojih su osnivači Republika 
Hrvatska ili Općina,

3. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i 
socijalne skrbi u vlasništvu republike Hrvatske i 
županije Splitsko-dalmatinske, odnosno ustanove 
koje se u cjelosti financiraju iz proračuna Općine,

4. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih 
službi, Ministarstva unutarnjih poslova, te Hrvatske 
gorske službe spašavanja,

5. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje 
njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,

6. koje  mjesni odbori koriste za svoje potrebe,
7. koje služe redovitoj djelatnosti kulturnih, 

športskih i humanitarnih udruga koje se financiraju 
iz Proračuna Općine,

8. koje služe trgovačkim društvima čiji je jedini 
osnivač Općina za obavljanje njihove djelatnosti,

Za nekretnine iz prethodnog stavka, koje 
njihovi vlasnici, odnosno korisnici daju u zakup 
ili podzakup, plaća se komunalna naknada prema 
odredbama ove Odluke.

XII. PRAVNA ZAŠTITA

Članak 15.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja 

o njegovoj ovrsi, te rješenja o obustavi postupka, 
može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno 
tijelo županije nadležno za poslove komunalnog 
gospodarstva.
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XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
U objektima koji se koriste kao stambeni i kao 

poslovni prostor, komunalna naknada se obračunava 
posebno za stambeni, a posebno za poslovni 
prostor.

U objektima koji se koriste kao poslovni prostor, 
naknada se obračunava posebno za proizvodni, a 
posebno za poslovni prostor za ostale namjene.

Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o komunalnoj naknadi 
(„Službeni glasnik Općine Baška Voda“  broj  

5/00, 1/01, 9/01, 7/02 i 13/07 ).

Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Baška Voda“.

KLASA: 021-05/21-01/27
URBROJ:2147/02-01-21/01
Baška Voda, 10. rujan 2021.

                                          Predsjednik Općinskog vijeća
                                Ante Lončar

Na temelju članaka 86. stavak 3. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 28 
Statuta Općine Baška Voda  («Glasnik“, službeno 
glasilo općine Baška Voda broj 7/21) Općinsko 
vijeće Općine Baška Voda na 2 sjednici održanoj 
10.rujna.2021., donijelo je
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

IZRADI IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

„BAST SJEVER – I1“
  

Članak 1.
U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja „Bast sjever – I1“ («Glasnik“, 
službeno glasilo općine Baška Voda broj 13/20) u  
članku 3. riječi „obuhvata oko 4,0 ha“ zamjenjuju 
se sa „obuhvata oko 4,03 ha“. 

 
Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi: „ Obuhvat UPU-a 
iznosi oko 4,03 ha“. 

Ovim izmjenama i dopunama Odluke o izradi 
Izmjena i dopuna UPU-a „Bast sjever – I1“ obuhvat 
UPU-a je proširen za cca 3000 m2 zbog uključivanja 
postojeće vage u isti. 

Izmjena i dopuna UPU-a „Bast sjever – I1“ izradit 
će se na novim geodetskim podlogama u HTRS 
sustavu.

 
 

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Glasniku“, službenom glasilu Općine 
Baška Voda.

Klasa: 021-05/21-01/28
Urbroj:2147/02-01-21/01
Baška Voda, 10.rujna 2021. 
       
                                           Predsjednik Općinskog vijeća
                         Ante Lončar

Na temelju članka 5.  Zakona o sigurnosti 
prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 
70/19), i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL. 
7/21) i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (GL 
br. 7/21), uz prethodnu suglasnost Ministarstva 
unutarnjih poslova, Policijske uprave Splitsko-
dalmatinske broj: 511-12-05-UP/I-547/2021 od 
14.srpnja 2021. godine, Općinsko vijeće Općine 
Baška Voda, na svojoj drugoj sjednici održanoj dana 
10. rujna 2021. godine donijelo je
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Odluku o izmjeni i dopuni Odluke 
o uređenju prometa na području Općine 

Baška Voda

Članak 1.
U članku 5. Stavak 1. Odluke o uređenju prometa 

na području Općine Baška Voda (GL 10/2015)  briše 
se:

„Promet na javno prometnim površinama na 
području Općine Baška Voda uređuje se sukladno 
Prometnom projektu „Regulacija prometa na 
području Općine Baška Voda oznake TKP 84/14“ 
(u daljnjem tekstu: „Prometni projekt“) izrađen u 
rujnu 2014. godine od ovlaštenog inženjera Rade 
Gusića-tvrtka PLATEA KONZALTING d.o.o. iz 
Splita, Vrančićeva 4

i zamjenjuje novim koji glasi:

„Promet na javno prometnim površinama na 
području Općine Baška Voda uređuje se sukladno 
Prometnom projektu „Regulacija prometa u naselju 
Baška Voda oznake TKP 104/13  (u daljnjem 
tekstu: „Prometni projekt“) izrađen u listopadu 
2013. godine od ovlaštenog inženjera Rade Gusića-
tvrtka PLATEA KONZALTING d.o.o. iz Splita, 
Vrančićeva 4 i izmjenama elaborata regulacije 
prometa u Pogradinskoj ulici, te u ulici Kralja Petra 
Krešimira IV u Baškoj Vodi oznake TKP 104/13-I1 
iz travnja 2021. godine.

Članak 2.
U članku 6. Stavku 1. briše se riječ:
 „Pogradinska“

Članak 3.
U članku 6. nadodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Od Ulice Naputica do prvog raskrižja 

Pogradinske ulice režim prometovanja se mijenja 
iz jednosmjerne u dvosmjernu. Od raskrižja 
Pogradinske ulice do Obale Sv. Nikole predviđena 
je izmjena vožnje u smjer sjever-jug“

Stavak 2. članka 6 postaje stavak 3.

Članak 4.
U članku 21. stavaku 3. brišu se riječi:
‘’- Ulica Kralja Petra Krešimira IV.’’ , 

te se nadodaje stavak 4. koji glasi:
„uvodi se okretište na kraju Ulice Kralja Petra 

Krešimira IV“.

Stavak 4. članka 21. postaje stavak 5.

Stavak 5. članka 21. postaje stavak 6.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška 
Voda.

KLASA:021-05/21-01/29
URBROJ:2147/02-01-21/01

                                         Predsjednik Općinskog vijeća
                                      Ante Lončar

Na temelju članka 5.  Zakona o sigurnosti 
prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 
70/19), i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL. 
7/21) i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (GL 
br. 7/21), uz prethodnu suglasnost Ministarstva 
unutarnjih poslova, Policijske uprave Splitsko-
dalmatinske broj: 511-12-05-UP/I-547/2021 od 
14.srpnja 2021. godine, Općinsko vijeće Općine 
Baška Voda, na svojoj drugoj sjednici održanoj dana 
10. rujna 2021. godine donijelo je

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke 
o uređenju prometa na području Općine 

Baška Voda

Članak 1.
U članku 5. Stavak 1. Odluke o uređenju prometa 

na području Općine Baška Voda (GL 10/2015)  briše 
se:

„Promet na javno prometnim površinama na 
području Općine Baška Voda uređuje se sukladno 
Prometnom projektu „Regulacija prometa na 
području Općine Baška Voda oznake TKP 84/14“ 
(u daljnjem tekstu: „Prometni projekt“) izrađen u 
rujnu 2014. godine od ovlaštenog inženjera Rade 
Gusića-tvrtka PLATEA KONZALTING d.o.o. iz 
Splita, Vrančićeva 4

i zamjenjuje novim koji glasi:

„Promet na javno prometnim površinama na 
području Općine Baška Voda uređuje se sukladno 
Prometnom projektu „Regulacija prometa u naselju 
Baška Voda oznake TKP 104/13  (u daljnjem 
tekstu: „Prometni projekt“) izrađen u listopadu 
2013. godine od ovlaštenog inženjera Rade Gusića-
tvrtka PLATEA KONZALTING d.o.o. iz Splita, 
Vrančićeva 4 i izmjenama elaborata regulacije 
prometa u Pogradinskoj ulici, te u ulici Kralja Petra 
Krešimira IV u Baškoj Vodi oznake TKP 104/13-I1 
iz travnja 2021. godine.
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Članak 2.
U članku 6. Stavku 1. briše se riječ:
 „Pogradinska“

Članak 3.
U članku 6. nadodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Od Ulice Naputica do prvog raskrižja 

Pogradinske ulice režim prometovanja se mijenja 
iz jednosmjerne u dvosmjernu. Od raskrižja 
Pogradinske ulice do Obale Sv. Nikole predviđena 
je izmjena vožnje u smjer sjever-jug“

Stavak 2. članka 6 postaje stavak 3.

Članak 4.
U članku 21. stavaku 3. brišu se riječi:
‘’- Ulica Kralja Petra Krešimira IV.’’ , 

te se nadodaje stavak 4. koji glasi:
„uvodi se okretište na kraju Ulice Kralja Petra 

Krešimira IV“.

Stavak 4. članka 21. postaje stavak 5.

Stavak 5. članka 21. postaje stavak 6.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška 
Voda.

KLASA:021-05/21-01/29
URBROJ:2147/02-01-21/01

                                         Predsjednik Općinskog vijeća
                                 Ante Lončar

Na temelju članka 8. i 35. 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, 
144/20),  a u svezi članka 457. Zakona o trgovačkim 
društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 
111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 28. Statuta 
Općine  Baška Voda  (GL br. 7/21), članka 34. 
Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda  (GL 
br. 7/21), Općinsko vijeće Baška Voda na svojoj 
2. sjednici  održanoj dana 10. rujna 2021. godine, 
donosi

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala 

GRADINA- BAŠKA VODA društva s 

ograničenom odgovornošću
u 100% vlasništvu Općine Baška Voda

Članak 1.
Općina Baška voda kao jedini osnivač  (ili član) 
društva GRADINA- BAŠKA VODA društva s 
ograničenom odgovornošću (GRADINA- BAŠKA 
VODA d.o.o.), sa sjedištem u Baškoj Vodi, Blato 
12, OIB 57015795940, odlučuje povećati temeljni 
kapital Društva. 

Članak 2.
Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi 

se povećanjem postojećeg poslovnog udjela od 
strane jedinog osnivača (ili člana) Općine Baška 
Voda, i to:

- uplatom u novcu na način da će jedini osnivač 
(ili član) Društva Općina Baška Voda, OIB: 
23958451309, na račun Društva uplatiti iznos od 
250.000,00 kn (dvjestopedeset tisuća kuna).

Članak 3.
Općina Baška Voda kao jedini osnivač (ili član) 

Društva, donosi odluku da se temeljni kapital Društva 
u iznosu od  520.000,00 kn (petstoidvadeset tisuća 
kuna) poveća uplatom u novcu opisanom u članku 
II. za iznos od 250.000,00 kn ( dvjestopedeset tisuća 
kuna).

Sukladno naprijed navedenom temeljni kapital 
GRADINA- BAŠKA VODA društva s ograničenom 
odgovornošću se povećava:

•	 sa sadašnjeg iznosa od 520.000,00 kn 
(petstoidvadeset tisuća kuna) 

•	 za iznos od 250.000,00 kn ( dvjestopedeset 
tisuća kuna).

•	 na ukupan iznos  770.000,00 kn  
(sedamstoisedamdeset tisuća kuna).

Članak 4.
Temeljem tako navedenog povećanja temeljnog 

kapitala iz članka 3., temeljni kapital Društva sastoji 
se od jednog poslovnog udjela i to:

1. OPĆINA BAŠKA VODA, Obala sv. 
Nikole 65, 21320 Baška Voda, OIB: 
23958451309, s jednim poslovnim udjelom 
u nominalnom iznosu od  770.000,00 kn  
(sedamstoisedamdeset tisuća kuna).

Članak 5.
Povećanje temeljnog kapitala obavit će se 

uplatom u novcu  kako slijedi:
-  iznos od 250.000,00 kn (dvjestopedeset 

tisuća kuna) do 01. listopada 2021. godine

Općina Baška Voda će po Načelniku pred javnim 
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bilježnikom dati posebnu izjavu o preuzimanju 
poslovnog udjela, u iznosu za koji se povećava 
temeljni kapital, te će potpisati i druge akte vezane uz 
povećanje temeljnog kapitala GRADINA- BAŠKA 
VODA   društva s ograničenom odgovornošću.

Jedini osnivač (ili član) Društva, Općina Baška 
Voda na temelju povećanja temeljnog kapitala 
iz članka 2. ove Odluke, drži jedini poslovni 
udjel u nominalnom iznosu od 770.000,00 kn  
(sedamstoisedamdeset tisuća kuna).

Članak 6.
Načelnik Općine Baška Voda i Direktor Društva 

GRADINA- BAŠKA VODA  d.o.o. potpisat  će 
sve prateće isprave i poduzeti  sve radnje za upis 
izmjena u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Članak 7.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke Direktor 

Društva  GRADINA- BAŠKA VODA d.o.o. 
obvezan je poduzeti sve potrebne radnje sukladno 
Zakonu o trgovačkim društvima.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška 
Voda.

KLASA:021-05/21-01/30
UR.BROJ: 2147/02-01-21/1
Baška Voda, 10. rujna  2021. godine
       
                              Predsjednik Općinskog Vijeća
            Ante Lončar
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