
   
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BAŠKA VODA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Baška Voda, 16. prosinca 2020. 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

Sa dvadesetprve sijednice Općinskog vijeća Baška Voda, održane dana 16. prosinca 2020. u 

prostorijama Omladinskog doma Baška Voda, s početkom u 9,00 sati. 

 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: 

 

Ante Lončar 

Krešimir Radić  

Vicenco Cvitanović 

Lovre Topić 

Ivan Granić 

Frano Divić 

Petra Batalić 

Josip Ivandić 

Damir Josipović 

Rajko Jurišić 

Ines Buljubašić 

Dragan Svalina 

Marija Beroš 

 

OSTALI NAZOČNI: 

 

- Josko Roščić, načelnik Općine Baška Voda 

- Filip Vidulin, zamjenik općinskog načelnika 

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

komunalno-prometne poslove 

- Nediljko Marušić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije 

- Marino Babić, stručni suradnik 

- Ana Nemčić, upravni referent - zapisničar 

 

 

Presjednik općinskog vijeća Ante Lončar pozdravio je prisutne na sjednici, utvrdio postojanje 

kvoruma, te predložio sljedeći  

 



 

 

 

 

 

DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Baška Voda za 2020. godinu 

- Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. Godinu 

- Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2020.godinu 

- Plan nabave roba, radova I usluga za proračunsku 2020.godinu 

- Program financiranja javnih potreba  u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 

2020.godinu 

- Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2020.godinu 

- Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2020.godinu 

- Socijalni program Općine Baška Voda za 2020.godinu 

- Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba za rad mjesnih odbora općine Baška Voda 

za 2020.godinu 

3. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2021. Godinu 

- razvojni program za 2021.godinu 

- Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. Godinu 

- Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2021.godinu 

- Prijedlog odluke o financiranju javnoh potreba za rad mjesnih odbora Općine Baška Voda 

za 2021.godinu 

- Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2021.godinu 

- Program financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 

2021.godinu 

- Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2021.godinu 

- Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2021.godinu 

- Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška 

Voda u 2021.godini 

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda u 

2021.godini 

- Socijalni program Općine Baška Voda za 2021.godinu 

4. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa  

javnom uslugom na području Općine Baška Voda 

6. Prijedlog Odluke o ispravku pogreške u Odluci o izradi Strateškog razvojnog programa 

Općine Baška Voda za razdoblje 2016. do 2020.godine  

7. Prijedlog Zaključka o rekonstrukciji hotela Hrvatske u općini Baška Voda uz pridržavanje 

UPU Općine Baška Voda te postojećih gabarita 

 

 

 

 

 

Dnevni red predložen od strane predsjednika Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno. 

 

 



 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Jurišić po pitanju uljare predlaže da Općina Baška Voda bude nositelj, ali ne i 

vlasnik jer smatra da bi se time ušlo u rizik. Upitao je na koji način se takvo nešto misli 

organizirati. Načelnik odgovara kako je Općina Baška Voda odlukom Vlade Republike 

Hrvatske dobila zemljište bivšeg kamenoloma, odnosno drugi dio zemljišta odlukom 

nadležnog ministra. Planira se izmjena prostornog plana u gornjem dijelu gdje je kompostana 

i sortirnica. Uljara će biti kapaciteta dvije preše, jedna od 1300 kg, a druga od 600 kg. 

Investicija iznosi otprilike oko 7 milj. kuna. U prvi mah će općina osigurati iznos od 7 milj. 

kuna, a apelirat će se na povrat sredstava iz EU fondova u iznosu od 5 milj. kuna koliko bi 

koštale same dvije preše (talijanski proizvođač preša). Načelnik kaže kako ne smatra da je 

ovakva investicija veliki rizik, već da će biti isplaćena kroz 5-6 godina, naročito uz povrat 

dijela sredstava iz EU fondova. Projektna dokumentacija je praktički gotova, radi se 

troškovnik te će javni natječaj biti negdje koncem prvog mjeseca. Prostor gdje je mehanička 

radionica je prethodno legaliziran, pa se tako radi o adaptaciji i proširenju. Načelnik očekuje 

kako će uljara proraditi već kroz iduću maslinarsku sezonu. Marino Babić napominje kako 

svatko koga zanima navedeno može doći i pogledati samo dokumentaciju i projekt, te kaže 

kako će u sklopu uljare biti i kušaona sa staklenim pregradama gdje će se na licu mjesta moći 

vidjeti i sama prerada ulja, dok je na katu predviđen prostor za restoran u prosjeku za 90 ljudi. 

Načelnik nadodaje kako je sama kušaona i dio dogovora sa ministarstvom turizma kako bi se i 

u turističko smislu mogli dovesti turisti. Vijećnik Jurišić postavlja pitanja u vezi izgradnje 

stambenih objekata-zgrada; postoji li određeno pravilo da se sredstva od komunalija ulažu u 

mjesta poput Basta, Promajne, itd. Načelnik odgovara kako se svake godine upravo na 

sjednicama općinskog vijeća izglasa proračun u kojem je naznačeno u koje svrhe se troše 

sredstva uprihodovana od strane komunalija s obzirom da je riječ o namjenskim sredstvima, a 

to su groblja, putevi, staze, opskrba vode, struje. Vijećnik Josipović se kako u zadnje vrijeme 

dolaze do sve učestalije pojave da općina gubi sporove sa strankama na sudu kao što je sa 

tvrtkom Litusv d.o.o., Hoteli Baška Voda, sa općinom Brela. Nadalje, vijećnik postavlja 

pitanje kome je stalo da se takve stvari događaju, da se tolika proračunska  sredstva troše na 

plaćanje kazni i odvjetničke usluge, umjesto da se ona preusmjere na potrebnije stvari. 

Vijećnik Josipović je dao predsjedniku vijeća Lončaru pisano pitanje na kojega zahtjeva 

odgovor u roku od 8 dana. Još jednom apelira na to da se u svaki sudski spor uđe sa 

argumentima koja se ne mogu pobiti te smatra da osobni inat na nivou općine nije dopušten 

niti se smije dopustiti. Načelnik odgovara kako ne zna odakle vijećniku takvi podaci osim da 

je iste takve čitao na portalu Megamedia. Načelnik se osvrće na činjenicu da općina Baška 

Voda nije izgubila nikakav spor sa općinom Brela, tvrtkom Litus d.o.o., a ni sa Hotelima 

Baška Voda. Kaže kako ne želi da se prodaju informacije koje nisu točne niti istinite, na što se 

načelnik obraća vijećniku i kaže kako bi to bilo isto kao i da mu kaže da je krao vodu, struju u 

kući u Brelima te imao lažnu diplomu, iako zna da to nije točno.  

Na prethodno dano pisano pitanje će se dati i pisani odgovor.  

Vijećnik Ivandić postavlja pitanje što se u Promajnoj investiralo u zadnjih 10 godina, s 

obzirom da se sigurno 1/3 općinskog proračuna uprihoduje od strane komunalija iz Promajne, 

kao i pitanje što je Mjesni odbor Promajne dao kao prijedlog za proračun. Načelnik odgovara 

kako se sa Mjesnim odborom Promajna dobro surađuje  i da se proračunska sredstva troše 

sukladno zakonu, te upozorava da se ne prodaje didovina. Vijećnik Josipović konstatira kako 

već 13 mjeseci otkako je u općinskom vijeću se po predmetu Krvavice ništa nije pomaknulo s 

mjesta. Načelnik objašnjava kako mu niti župan niti upravni odjel za pomorstvo nisu dostavili 

nikakav odgovor na dopis, te da se mimo odluke županijske skupštine ne može raditi.  

 



 

 

 

 

 

Točka 1. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice 

Općinskog vijeća.  

Nakon uvodnih riječi  jednoglasno je usvojen zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Točka 2. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 

Proračuna Općine Baška Voda za 2020. godinu sa pripadajućim točkama. 

Nakon rasprave većinom glasova ZA usvojena je  

 

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Baška Voda za 2020. godinu 

 

Točka 3. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o proračunu Općine 

Baška Voda za 2021. godinu sa pripadajućim točkama. 

Nakon raspave većinom glasova ZA usvojena je 

 

Odluka o proračunu Općine Baška Voda za 2021. godinu 

 

Točka 4. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o privremenoj 

zabrani izvođenja radova u 2021. godini. 

Nakon rasprave većinom glasova ZA usvojena je 

 

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini 

 

 

Točka 5. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 

odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa  javnom uslugom na području 

Općine Baška Voda.  

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena  

 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih 

sa javnom uslugom na području Općine Baška Voda 

 

 

 



 

Točka 6. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o ispravku pogreške 

u Odluci o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Baška Voda za razdoblje 2016. do 

2020.godine . 

Nakon rasprave većinom glasova ZA usvojena je 

 

Odluka o ispravku pogreške u Odluci o izradi Strateškog razvojnog programa Općine 

Baška Voda za razdoblje 2016. do 2020. godine  

 

 

Točka 7. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda Prijedlog Zaključka o rekonstrukciji 

hotela Hrvatske u općini Baška Voda uz pridržavanje UPU Općine Baška Voda te postojećih 

gabarita. 

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen 

 

Zaključak o rekonstrukciji hotela Hrvatske u općini Baška Voda uz pridržavanje UPU 

Općine Baška Voda te postojećih gabarita 

 

 

 

Zapisnik sastavila 

Ana Nemčić 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Lončar 

 


