
   
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BAŠKA VODA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Baška Voda, 04. studenoga 2020. 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

Sa dvadesete sijednice Općinskog vijeća Baška Voda, održane dana 04. studenoga 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 

- 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 

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

- 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 19. sjednice Općinskog vijeća 

2. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o naknadi za razvoj vodoopskrbnog sustava 

Općine Baška Voda 

3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi sa dijela k.č. 

7673/1 k.o. Bast-Baška Voda 

4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području općine Baška 

Voda 

5. Prijedlog Odluke o prikupljanju ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima 

na području općine Baška Voda 

6. Zahtjev Marea Alta d.o.o. za izradu UPU Urania 

7. Prodaja zemljišta Općine Baška Voda (namjena) 

8. Informacija za otkup privatnog zemljišta Općini Baška Voda (Rogač-DVD) 

9. Ostalo 

 

 

Kao dopunu dnevnog reda općinski načelnik je predložio slijedeću točku: 

 

10. Prijedlog Odluke o pripajanju javne ustanove 

11. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja najma poslovnih prostora u 

vlasništvu Općine Baška Voda za 2020. godinu  

 

Kao dopunu dnevnog reda općinski vijećnik Josipović predložio je točku koja se odnosi na 

smanjenje komunalne naknade za sve mještane općine Baška Voda, a koja većinom glasova 

protiv nije usvojena. 

 

Dopuna dnevnog reda predložen od strane Općinskog načelnika usvojena je većinom 

glasova Za. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Na početku samog aktualnog sata predsjednik Općinskog vijeća Ante Lončar je obavijestio 

vijećnike o 'incidentu' koji se dogodio dan prije u kojem ga je, kaže g. Lončar, zamjenik 

općinskog načelnika Filip Vidulin verbalno napao kao predsjednika općinskog vijeća tako i 

kao predsjednika kluba vijećnika HDZ-a. Daljnje informacije i detalje nije htio iznositi. 

 

Vijećnik Jurišić je pitao kakav je status Krvavice, odnosno koji je prostorni plan važeći 

(2017). Načelnik po istome upućuje Marina Babića da se skine sa web stranice sve osim 

zadnjeg važećeg plana. Općinski načelnik je rekao objekt zaštićen te kako je u prethodnim 

mjesecima sazvan sastanak u Splitu od strane državne Komisije za pomorsko dobro gdje se 

granica pomorskog dobra htjela povući prema moru, tako da šetnica u Krvavici bude izvan 

pomorskog dobra. Načelnik je na to rekao da se radi o nezakonitoj stvari, te da se šetnica ne 

smije prekinuti. Komisija je kasnije njegov prijedlog prihvatila, te je šetnica kao takva ostala 

sačuvana. Istovremeno se sada radi na knjiženju ulica koje vode prema moru te je po istome 

nadležno ministarstvo pisalo požurnice kako bi se tome što prije pristupilo, dok je državno 

odvjetništvo htjelo da ti putovi budu u sklopu prodaje budućeg objekta. Općinski načelnik 



kaže kako će imati i sastanak sa privremenim pročelnikom Stipom Čogeljom gdje će 

Krvavicu pokušati dovesti na jedan drugi nivo.  

 

Po pitanju hitne pomoći općinski načelnik se izjašnjava kako je Općina Baška Voda napravila 

novu ambulantu, mali labaratorij i ljekarnu, uloživši financijska sredstva. Prije 3 godine se 

ljekarna preuredila u prostor za hitnu pomoć što je koštalo oko pola milj.kuna. Navedeno je, 

obrazlaže općinski načelnik, razlog zbog kojeg nije htio uključiti 100.000,00 kuna koja su se 

tražila od jedinica lokalne samouprave. Prošle godine na zahtjev načelnika je nadležno 

ministarstvo financiralo kompletan iznos hitne pomoći u Baškoj Vodi. Vijećnik Jurišić se 

osvrće na jedan detalj, a to je jednokratna pomoć hitnoj pomoći u Makarskoj. Vijećnik 

Josipović se osrvće na problem zamjena u ambulantama koje ne funkcioniraju s obzirom da 

zna doći do situacija gdje se po 6 sati nitko ne javlja na telefon, a što svakako može dovesti do 

problema za zdravlje djece, starijih ljudi. Vijećnik Ivandić objašnjava kako je Tim 1 ekipa za 

teren, a Tim 2 ekipa koja ostaje u ambulantama. Načelnik kaže kako ništa ne dolazi u obzir.  

Vijećnik Ivandić postavlja pitanje kada će se početi raditi na lučici, odnosno čemu služi onaj 

materijal koji se baca u lučicu. Načelnik odgovara kako taj materijal služi za zakrpati ono što 

je jugo napravilo za što je i mjesni odbor Promajna uputio zahtjev.  

Vijećnik Ivandić kaže kako cijelo ljeto u ulici Braće Ivandić nema vanjske rasvjete te traži da 

se proširi pristupni put s magistrale u Promajnoj uzevši u obzir činjenicu da se dva automobila 

ne mogu normalno mimoići. 

Vijećnik Josipović pita načelnika da li on može biti prisutan prilikom sastanka sa 

privremenim pročelnikom Čogeljom, na što načelnik odgovara da na prvom sastanku u prvom 

mahu ne može biti prisutan. 

 

Po pitanju predmeta ''Litus'' i Hotela Baška Voda, općinski načelnik je sve ponovio kao i na 

prethodnim sjednicama vijeća, o čemu su vjerodostojne audio-snimke koje se dostavljaju uz 

materijale za sjednice vijeća kao sastavni dio zapisnika. 

 

 

Točka 1. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika sa 19. Sjednice 

Općinskog vijeća. Općinski načelnik traži da se ubuduće zapisnici pišu samo u vidu 

zaključaka sa sjednice uz što će obvezni dio zapisnika činiti i tonski zapis sa sjednice. U 

zapisnik će se unositi amandmani, primjedbe na točke dnevnog reda te ono što se izričito 

zatraži da se unese kao sastavni dio zapisnika. 

Nakon uvodnih riječi  jednoglasno je usvojen zapisnik sa 19. Sjednice Općinskog vijeća. 

 

Točka 2. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o ukidanju odluke o 

naknadi za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Baška Voda. Nakon rasprave jednoglasno 

je usvojena 

 

Odluka o ukidanju odluke o naknadi za razvoj vodoopskrbnog sustava općine Baška 

Voda 

 

 

 

Točka 3. 



 

Predsjednik vijeća otvorio je treću točku Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 

općoj upotrebi sa dijela k.č. 7673/1 k.o. Bast-Baška Voda. Nakon rasprave jednoglasno je 

usvojena  

 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi sa dijela k.č. 7673/1 k.o. Bast-

Baška Voda 

 

Točka 4.  

 

Predsjednik vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda Prijedlog odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih 

poslova na području općine Baška Voda. Nakon rasprave jednoglasno je usvojena 

 

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 

o povjeravanju komunalnih poslova na području općine Baška Voda 

 

 

Točka 5. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda Prijedlog odluke o prikupljanju ponuda 

za održavanje javne rasvjete u naseljima na području općine Baška Voda. Nakon rasprave 

jednoglasno je usvojena 

 

Odluka o prikupljanju ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima na području 

općine Baška Voda 

 

Točka 6. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda Zahtjev Marea Alta d.o.o. za izradu 

UPU Urania. Po objašnjenju točke, jednoglasno se usvaja Zaključak. 

 

Točka 7. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda  Prodaja zemljišta Općine Baška 

Voda (namjena). Po objašnjenju točke, ista je primljena na znanje. 

 

Točka 8. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda Informacija za otkup privatnog 

zemljišta Općini Baška Voda (Rogač-DVD). Po objašnjenju točke, ista je primljena na znanje. 

 

 

 

Točka 9. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je devetu točku dnevnog reda Ostalo. Općinski načelnik je po 

devetoj točci dnevnog reda općinske vijećnike uputio u informacije po pitanju ishodovanja 

građevinske dozvole za uljaru, po pitanju planirane kućice u Bratušu, sortirnice u Bastu, hitne 

sanacije lukobrana u Promajnoj, kao i po pitanju kupnje zemljišta od strane Ribola d.o.o.  



Po obrazloženju točke, ista je primljena na znanje. 

 

Točka 10. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je desetu točku dnevnog reda Prijedlog odluke o pripajanju javne 

ustanove kojom se javna ustanova GRADINA ima pravo pripojiti trgovačkom društvu 

Gradina-Baška Voda d.o.o. Nakon rasprave jednoglasno je usvojena 

 

Odluka o pripajanju Javne ustanove 

 

Točka 11. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je jedanaestu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o djelomičnom 

oslobađanju od plaćanja najma poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška Voda za 2020. 

Godinu. Nakon rasprave jednoglasno je usvojena 

 

Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja najma poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Baška Voda za 2020. godinu 

 

 

 

 

Sastavni dio ovoga zapisnika je audio snimka.  

 

 

 

 

Izvadak iz zapisnika sastavila 

Ana Nemčić 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Lončar 

 

 


