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

postojanje kvoruma te predložio sljedeći 

 

                                                          DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška Voda 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda 

4. Izvješće o radu općinskog načelnika za period srpanj-prosinac 2019. godine 

5. Prijedlog Odluke   o izradi Urbanističkog plana uređenja zone                                                

Bast – proizvodna i zanatska (I1, I2) 

6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Statuta Športske turističke lučice BAŠKA VODA 

d.o.o. 

7. Prijedlog Odluke  o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prostorijama područne 

ambulante u Baškoj Vodi 

8. Pismo namjere- Zahtjev za donošenje Odluke o izradi UPU-a za obuhvat „HOTEL 

HRVATSKA” Baška Voda 

9. Informacije- pismo namjere  Baško Polje 

 

Općinski načelnik predložio je nadopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: 
 

10. Prijedlog zaključka o ispravku tehničke podrške u odluci izmjena i dopuna proračuna za 

2019.godinu I  2020.godinu  

11. Potvrđivanje odluke Komisije za oslobađanje dijela komunalnog doprinosa 

12. Predmet mještanke Liljanke Vranić – općenarodna imovina 

13. Informacije o radovima na zapadnoj šetnici 

 

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

Vijećnica Beroš uvidom u dobivene fotografije izvođenja radova druge faze kanalizacije u Bratušu, 

nositelja radova Vodovoda Makarska te izvođača Vodoprivrede, predlaže da Općinsko vijeće uputi 

prigovor nositelju i izvođaču da izađu na teren i obave nadzor obavljanja radova iz razloga što starije 



osobe zapinju, što dolazi do skupljanja vode te da se takvo stanje ne bi odužilo i do početka turističke 

sezone. Načelnik odgovara da je isto već upućeno. 

Vijećnik Josipović traži nadopunu dnevnog reda po predmetu Ramova – Krvavica, na što načelnik 

odgovara da se informirao kod pročelnika Splitsko-dalmatinske županije koji mu je dao informaciju 

što će se događati u narednih mjesec dana te da Općina Baška Voda sa navedenim nema ništa s 

obzirom da je isto preuzeto od strane županije. 

Aktualni sat 

Vijećnik Ivandić se osvrće na zahtjev koji je poslao TŠL Baška Voda, Komunalnom poduzeću 

Gradina te Općini, a odnosio se na podatke o stručnoj spremi, koeficijentima i radnim mjestima 

zaposlenika kako bi ih mogao uspoređivati s plaćama u Općini, jer sve te plaće financiraju obični 

građani. Direktno pita načelnika zbog čega jedan lučki redar, konobari, kuhari imaju veću plaću nego 

jedan pročelnik. Načelnik odgovara da je još prije 6 mjeseci svim pročelnicima dao nalog da pripreme 

prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta s novim koeficijentima te do današnjeg dana nije dobio 

nikakav odgovor. Ovim putem načelnik obavještava vijećnike da će u TŠL Baška Voda i komunalnom 

poduzeću Gradina doći do imenovanja novih direktora sukladno zakonu o trgovačkom društvu. 

Vijećnik Ivandić postavlja pitanje i da li ljudi iz Općine odlaze zbog malih plaća ili je u pitanju nešto 

drugo. Načelnik odgovara osvrčući se na primjer pročelnice Mihajlović, kojoj je u više navrata rečeno 

da predmet komunalnog doprinosa predstavi općinskom vijeću ukoliko smatra da je nešto 

diskutabilno, što nije napravila uz učestale izgovore, te je kako i bivša pročelnica pismeno navodi 

odlučila dati otkaz. Vijećnik Ivandić napominje kako je još na zadnjoj sjednici vijeća tražio moratorij 

na prostorni plan općine Baška Voda, konkretno Promajne, te kako mu je načelnik rekao da će se tu 

nešto raditi. Moli da se napravi nešto za Promajnu, jer je riječ o devastiranom prostoru. Problem su 

slijepe ulice, nedostatak kružnog toka, parkirališna mjesta. Načelnik odgovara kako je rekao da planira 

napraviti dva UPU, jedan za Bašku Vodu, a jedan za Promajnu, jer se jedino urbanističkim planom 

upravljanja može riješiti problem, no s istim još ne treba žuriti, kako nam se ne bi dogodila situacija 

kao i sa objektom na vrhu ulice Stjepana Radića gdje je zatražena revizija i nadzor nad građevinskom 

dozvolom te cijelom projektnom dokumentacijom Čovića Ante. Još nije zaprimljena povratna 

informacija. Donačelnik Vidulin kaže kako po projektnoj dokumentaciji na temelju koje su izdane 

građevinske dozvole ne odgovara ona situacija koja je na terenu.U izdanoj građevinskoj dozvoli su 

dva samostalna objekta, svaka parcela cca 400 kvadrata, tlocrtna izgrađenost  39,8%, koja je sukladna 

našem prostornom planu. Uvidom u ono što se događa na terenu, odmah je poduzeta radnja gdje je 

zatražen inspekcijski nadzor, utvrđivanje stanja koje se nalazi na terenu te onoga što je u 

dokumentaciji, jer jedno ne odgovara drugom.  

Vijećnik Josipović konstatira kako je očito riječ o igri sposobnih i nesposobnih, umjesto igre dvoje 

sposobnih; kaže kako ovakvih situacija ne bi bilo da je kompletan katastar sređen, da su doneseni svi 

UPU-ovi. Traži da se poduzme sve što je u nadležnostima i ovlastima, da se donesu UPU-ovi kako bi 

se spriječile ovakve situacije, a ne da se oni donose onako kako kome odgovara u datom trenutku. 

Načelnik odgovara kako je on za donošenje UPU-ova, ali sluša i različite prijedloge; da se za sada za 

Promajnu isti ne donosi. Donačelnik Vidulin nadodaje kako navedena situacija koja se događa na vrhu 

ulice Stjepana Radića nema nikakve veze sa UPU-om.  

Vijećnik Josipović postavlja pitanje koje se odnosi na ambulantu; smatra da je nedopustivo da netko 

dovede svoje dijete na pregled, a doktor mu kaže da ga može pregledati tek za tri dana, kao i da odluku 

kojom se ambulanta daje na korištenje domu zdravlja Makarska treba pomno ispitati i vidjeti da li 

možemo dobiti liječnika koji će nam biti na raspolaganju 24 sata ili možemo dobiti dva liječnika, jer 



sadašnja situacija ide na uštrb svih mještana općine Baška Voda. Smatra da ovdje treba najoštrije 

reagirati, preko vijeća, općinskog načelnika, ministarstva da nam se ne ponovi situacija koja se odnosi 

na hitnu zdravstvenu intervenciju kao u Metkoviću. Donačelnik Vidulin odgovara kako je u ambulanti 

u Baškoj Vodi dosada koncesiju imao doktor Damir Bekavac, no nažalost zbog njegove bolesti nije 

mogao više sam podmirivati obaveze. Poduzete su hitne mjere kojima smo u roku od samo nekoliko 

dana uspjeli sa županijskim domom zdravlja dobiti novoga doktora. Dom zdravlja ima postavljene 

kriterije koliko se koncesija može dobiti u sklopu doma zdravlja u određenim postotcima. Trenutno ne 

postoji mogućnost da se pojavi novi koncesionar sve dok doktor Bekavac ne ode u mirovinu, a 

županijski dom zdravlja ima obavezu da u Baškoj Vodi osigura zdravstvenu skrb kao što je bila i do 

sada. Isto je i osigurano. Vijećnica Beroš nadodaje kako je čula da je riječ o mladom, kvalitetnom i 

uslužnom liječniku, a pitanje je trijaže koja obavi sestra u prvom pogledu te potom i doktor. 

Napominje kako zna da se u zadnje vrijeme svaka ambulanta koja je pod koncesijom ugasila te da je 

postala praksa vraćati ambulante pod dom zdravlja. Načelnik nadodaje i činjenicu kako općina uvijek 

pomogne onima koji su zbog bolesti u teškim situacijama, kao i što će to uvijek raditi.  

Vijećnik Jurišić se izjašnjava kako je čuo da su se povećale cijene vezova, ali da u vezi toga nisu 

izdana nikakva rješenja, te pita da li je navedeno istina. Načelnik odgovara kako ima informaciju da je 

komunalni vez povećan sa 100 na 150 kuna po dužnom metru, te da je pozvao direktora i upozorio ga 

na prouzročene nejasnoće, kao i na dužnost ispravljanja cijele situacije. Načelnik u cijelosti prihvaća 

rečenu primjedbu. 

Nadalje, vijećnik Jurišić konstatira kako je na prošloj sjednici općinskog vijeća od pročelnice 

Mihajlović zatražio izvještaj koji se tiče sudskih postupaka te da nije dobio odgovor. Sadašnja 

privremena pročelnica Buljan će pripremiti dokumentaciju vezanu za sudske postupke.  

Vijećnik Jurišić postavlja pitanje vezano uz Krvavicu; tko je tražio da se knjiže ceste i putevi u 

Krvavici, te da li to znači da se priprema određena prodaja za isto. Načelnik odgovara da čim je vidio 

da se pokreće postupak knjiženja na objektu u Krvavici i puteva prema moru, snimio je postojeće 

puteve te da ih je izuzeo u korist općine. Za Dječje selo je dobio upit da ide u prodaju, upozorio ih je 

na granicu pomorskog dobra, da za objekt nisu plaćene komunalije, te da nije rješeno pitanje 

kanalizacije, kao i na činjenicu da u samom ugovoru treba navesti prema prostornom planu općine 

namjenu Dječjeg sela. Isto provodi država. Od prodaje će biti izuzeta tri puta; stari put koji vodi u 

Krvavicu, novi put za lučicu i novi zaobilazni put koji ide prostorom grada Makarske.  

Vijećnik Divić se osvrće na problem domaće djece koja uništavaju inventare, stare objekte po mjestu , 

kao i na video istoga koji se pojavio, ali i na činjenicu da se zna o kojoj se djeci rade. Načelnik se slaže 

sa činjenicom da na problem treba reagirati i postupiti da se isto više ne ponavlja. Privremena 

pročelnica Buljan nadodaje kako je podnesena prijava policiji protiv nepoznatog počinitelja.  

 

 

Točka 1. 

Predsjednik vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika sa 16.sjednice Općinskog 

vijeća. Nakon rasprave jednoglasno je usvojen zapisnik sa 16.sjednice Općinskog vijeća. 

 

 



Točka 2. 

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

Općine Baška Voda. Nakon rasprave jednoglasno je usvojena 

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška Voda 

 

Točka 3. 

Predsjednik vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Baška Voda. Nakon rasprave jednoglasno je usvojena  

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Baška Voda 

 

Točka 4. 

Predsjednik vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda Izvješće o radu općinskog načelnika za 

period srpanj-prosinca 2019.godine.  

Načelnik je obrazložio kako su sva zemljišta u kamenolomu Bast proknjižena u vlasništvu Općine 

Baška Voda, knjižena je ulica dr. Šimuna Sikavice u njenom punom profilu, također je knjižen i potok 

između Horizonta i hotela Hrvatske. U tijeku je priprema projektne dokumentacije za uređenje sobe za 

ispraćaj u Bastu, uljare, streljane, kompostane, sortirnice te društveni prostor. Po pitanju zapadne plaže 

provedeni su natječaji; za šetnicu općina ima uredan ugovor sa Ministarstvom turizma, za nasipanje 

plaže općina posjeduje uredan ugovor sa Ministarstvom državne imovine. Inspekcijski nadzor je 

uredno i uspješno proveden. Radi se popravak pera ispred hotela Dubravka. TZO Općine Baška Voda 

će financirati betonske radove na šetnici od Baškog polja prema Baškoj Vodi, popravit će se ograde, a 

općina će financirati popravak javne rasvjete. Čeka se suglasnost Ministarstva mora, prometa i 

infrastrukture za plan luke Promajna, po njenom primitku će se odmah započeti sa popravcima na 

lukobranu, kao i po završetku sezone riješiti pitanje koncesije te započeti sa radovima na glavnoj 

zgradi luke Promajna s obzirom da su projekti gotovi. U Promajnoj će se riješiti problem wc-a u školi. 

Izgradnja rotora ispred Desperada će biti će investicija Županijskih cesta.  

Donačelnik Vidulin se osvrće na situaciju sa lukom Baška Voda; kaže kako je Upravni sud vratio 

postupak na ponovno odlučivanje. Na županijskoj skupštini je donesena odluka o potvrđivanju 

koncesije luke Baška Voda na idućih 20 godina; a na temelju ponovnog postupka po nalogu Upravnog 

suda. Vijećnik Josipović pita da li je Upravni sud poništio svoju odluku. Donačelnik odgovara sa ne, te 

kaže kako je Upravni sud nije poništio odluku o dodjeli koncesije , već je uputio davatelja koncesije na 

ponovno utvrđivanje, a davatelj je ponovno ponovio i utvrdio postupak bez nepravilnosti. U 

razmatranju je utvrđeno da nije bilo nikakvog propusta. Također vijećnik Josipović pita da li postoji 

pravo žalbe, donačelnik odgovara da ima, uvijek postoji pravo žalbe.  

Vijećnik Ivandić kaže kako je u maslinama (Dječje selo) došao bager-gusjeničar te ga zanima što će 

on tamo raditi, da li je došao raditi put za u lučicu ili vaditi kamenja iz mora. Načelnik odgovara kako 

je došao vaditi kamenja što su ih nasuli, što je vijećnik Ivandić prijavio. Uvid u prostorni plan 

Promajne može provjeriti kod vijećnika Granića ili predsjednika Mjesnog odbora Promajna Milana 

Granića.  



Vijećnik Jurišić se izjašnjava kako je Baška Voda uništena i devastirana, te da bi trebalo unijeti malo 

'romantike', da se ima što slikati i objaviti s obzirom da smo danas svi na društvenim mrežama. 

Osvrnuo se na činjenicu kako je isti natpis na ulaz u Bašku Vodu kao u na ulaz u Brela, na činjenicu  

kako bi dobro bilo kapelicu vratiti nazad na njeno mjesto. Također se osvrnuo i na pitanje sidra, palmi, 

ali i na završetak strategije razvoja općine. Pita se zašto se na prostoru prema Baškom polju ne bi 

predvidjele neke sprave s obzirom da će se vršiti određena preuređenja. Načelnik nadodaje kako su 

sprave previđene, kao i da je predviđena osmatračnica. Vijećnik Jurišić kaže kako bi volio da na DVD-

u bude toranj, vidikovac na kojem bi se plaćao ulaz, da se na gradinu stavi zastava Hrvatske, skinuti 

željezni spomenik jer će pasti, te da bi popis 26 poginulih baškovođana u 1.svjetskom ratu trebalo 

pohraniti. Donačelnik napominje kako je i davno davao prijedlog da se sva imena poginulih nadopišu 

na spomenik, a postojeći kip sa puškom smjesti u muzej. Vijećnik Josipović pita donačelnik zašto mu 

smeta prošlost, na što donačelnik odgovara da mu ne smeta, već kako je stava da na postojeća imena 

na spomeniku treba još imena nadodati, a ne ukinuti. Načelnik se nadovezuje kako postoje odobrenja 

za skinut spomenik, no on ga nije htio skinuti upravo zbog baškovođana i bašćana. Vijećnik Josipović 

kako ne bi trebao dirati ono što je napravljeno, te da o istome ne bi trebao odlučivati pojedinac.   

Nakon rasprave usvojen je  

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period srpanj-prosinac 

2019.godine 

 

Točka 5. 

Predsjednik vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja zone Bast – proizvodna i zanatska (I1, I2). 

 Po obrazloženju vijećnik Josipović je zatražio da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremi i da 

uvid u detaljniji plan – skicu uređenja zone Bast. 

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone Bast- proizvodna i zanatska (I1, I2) 

 

Točka 6. 

Predsjednik vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Statuta 

Športske turističke lučice BAŠKA VODA d.o.o.  

Nakon rasprave većinom glasova ZA ( 10 glasova Za, 3 glasa 

SUZDRŽAN/Jurišić,Buljubašić,Josipović) usvojena je  

Odluka o stavljanju van snage Statuta Športske turističke lučice BAŠKA VODA d.o.o. 

 

Točka 7. 

Predsjednik vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke  o uvjetima, načinu i 

postupku gospodarenja prostorijama područne ambulante u Baškoj Vodi.  



Nakon rasprave većinom glasova ZA(12 glasova ZA, 1 glas PROTIV/Josipović) donesena je 

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prostorijama područne ambulante u Baškoj 

Vodi 

 

Točka 8. 

Predsjednik vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda Pismo namjere- Zahtjev za donošenje Odluke 

o izradi UPU-a za obuhvat „HOTEL HRVATSKA” Baška Voda. Općinski načelnik je pročitao 

zahtjev za donođenje Odluke o izradi UPU-a za obuhvat ‘’HOTEL HRVATSKA’’ Baška Voda 

podnesen od strane Mare Alta d.o.o. upućen Općini Baška Voda, na ruke općinskog načelnika te na 

ruke predsjednika Općinskog vijeća Ante Lončara. Uz navedeni zahtjev priloženo je i mišljenje 

Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Makarska o primjeni važećih propisa 

iz područja graditeljstva i prostornog uređenja u provedbi planiranog zahvata u prostoru – 

rekonstrukcije građevina u kompleksu hotela Hrvatska u općini Baška Voda od 5.12.2019. u kojem je 

između ostalog navedeno slijedeće:  

‘’Članak 186. PPUO-a Baška Voda propisuje da je unutar građevinskih područja naselja na 

područjima za koja je ovim Planom predviđena obveza izrade urbanističkih planova, prije njihovog 

prijedloga donošenja moguće održavanje, zamjena i rekonstrukcija postojećih građevina u 

špsotojećim (izvedenim) gabaritima, u skladu s odredbama navedenog Plana, uz poštivanje uvjeta 

da se planirani zahvat ne kosi s uvjetima koji proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih 

dobara. 

‘’U konkretnom slučaju planirana rekonstrukcija hotela Hrvatska, opisana u dostavljenom dopisu 

predviđa povećanje tlocrtnih i visinskih gabarita postojeće građevine hotela, pa je stoga za ishođenje 

građevinske dozvole za takav zahvat, potrebno da je za navedenu zonu donesen propisani UPU 

turističke zone Urania, oznake 1-9, ili alternativno da su važećim prostornim planom propisani 

uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanim za urbanistički plan uređenja. 

Slijedom iznesenog kako UPU turističke zone Urania, oznake 1-9, nije donesen a važeći Prostorni 

plan uređenja općine Baška Voda (Sl.gl.br. 4/09, 9/12, 12/12, 16/13, 8/17 i 11/17 – pročišćeni tekst) 

za označeno područje ne sadrži uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanim za 

urbanistički plan uređenja, to je do donošenja urbanističkog plana uređenja turističke zone Urania, 

odnosno propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički 

plan uređenja, prema važećem prostornom planu moguća, isključivo rekonstrukcija građevina u 

postojećim (izvedenim) gabaritima.’’   

 

Raspravom općinskih vijećnika utvrđeno je dopuštanje izvođenja radova u svrhu podizanja kategorije 

hotela, uz utvrđivanje građevinske parcele. Ne dopušta se podizanje kapaciteta smještaja hotela jer isto 

ne podliježe postojećoj infrastrukturi koja bi u tom slučaju bila preopterećena povećanjem smještajnih 

kapaciteta, ni ti postojećim gabaritima. Ukoliko je potrebno izvršiti proširivanje postojećih balkona u 

svrhu podizanja kategorije hotela, ono je dopušteno, a sve u svrhu podizanja kvalitete usluge u turizmu 

na području općine Baška Voda.   

Slijedom navedenog i provedene rasprave, većinom glasova ZA(12glasova ZA, 1 glas 

SUZDRŽAN/Ivandić) donesen je 



Zaključak o rekonstrukciji hotela Hrvatska u općini Baška Voda uz poštivanje UPU Općine 

Baška Voda te postojećih gabarita 

 

Točka 9. 

Predsjednik vijeća otvorio je devetu točku dnevnog reda Informacije- pismo namjere  Baško Polje. U 

pismu namjere dostavljenog od strane ADRIA BAŠKO POLJE d.o.o., stavljena je primjedba na 

Prijedlog III. Izmjena i dopuna prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije te se odnosi na prostor 

izdvojene ugostiteljsko turističke zone oznake (T) pod nazivom Baško Polje , na formiranje izdvojene 

zone poslovne namjene (K) te primjedbe na odredbe provođenja III: Izmjena i dopuna PPSDŽ. Iz 

navedenog pisma namjere slijedi zaključak da je III. Izmjenama i dopunama PPSDŽ potrebno 

omogučiti proširenje obuhvata izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene 

oznake T-Baško Polje, sa 18,50 ha na površinu od oko 25 ha; osnivanje izdvojenog građevinskog 

područja, gospodarske, pretežito poslovne namjene oznake K, površine cca 10,5 ha te navedeno 

uskladiti kroz tekstualne i grafičke djelove PPSDŽ. 

Načelnik je obrazložio kako osobno smatra da se radi o kvalitetnoj investiciji vrijedne 120 miljuna 

eura investitora ‘’Jadran Crikvenica hoteli i kampovi’’ koja će obuhvaćati tržišni centar ispod rotora, 

vodeni centar, benzinsku stanicu, na plaži čvrste objekte sa 4 ili 5 zvjezdica, parking mjesta. Stvaraju 

se dobri preduvjeti za donošenje UPU-a, te je pitanje hoće li uopće njihova primjedba na protorni plan 

županije Splitsko-dalmatinske biti prihvaćen.  

Predlaže se usvajanje namjere realizacije projekta uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T) 

te zone komplementarnih poslovnih sadržaja (trgovačke djelatnosti, benzinske pumpe (K), uz 

činjenicu da se namjera proširivanja obuhvata izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko-

turističke namjene oznake T-Baško Polje sa 18,50 ha proširi na površinu od 20,0 ha a ne 25,0 ha kako 

stoji u zahtjevu iz razloga što bi proširivanjem na 25,0 ha ono prelazilo granicu ceste te bilo pod 

nadležnošću županije.      

Nakon završene rasprave, jednoglasno je donesen 

 

Zaključak o namjeri proširivanja obuhvata izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko-

turističke namjene oznake  T-Baško Polje, sa 18,50 ha na površinu od 20,0 ha 

 

Točka 10.   

Predsjednik vijeća otvorio je desetu točku dnevnog reda Prijedlog zaključka o ispravku tehničke 

pogreške u odluci izmjena i dopuna proračuna za 2019.godinu I  2020.godinu.  

Nakon završene rasprave, jednoglasno je usvojen 

 

Zaključak o ispravku tehničke pogreške u Odluci izmjena i dopuna proračuna za 2019. I 2020. 

Godinu 



 

Točka 11. 

Predsjednik vijeća otvorio je jedanaestu točku dnevnog reda Potvrđivanje odluke komisije o 

komunalnom doprinosu.  

Nakon rasprave većinom glasova ZA(10 glasova Za, 3 glasa SUZDRŽAN/Buljubašić, Jurišić, 

Josipović)  donesen je 

Zaključak o potvrđivanju odluke Komisije za oslobađanje plaćanja dijela komunalnog 

doprinosa 

 

Točka 12. 

Predsjednik vijeća otvorio je dvanaestu točku dnevnog reda Predmet mještanke Ljiljanke Vranić – 

općenarodna imovina. 

Nakon rasprave jednoglasno je utvrđen  

Zaključak o dopuštanju knjiženja Ljiljanke Vranić u svrhu legalizacije nekretnine 

 

Točka 13. 

Predsjednik vijeća otvorio je trinaestu točku dnevnog reda Informacije o radovima na zapadnoj šetnici. 

Načelnik je svim vijećnicima dao uvid u dokumente iz kojih je vidljivo da je Općina Baška Voda u 

posjedu posljednjeg prostornog plana tadašnje skupštine Općine Makarska, da je u posjedu plana 

Općine Brela prije nastale pogreške,uvid u dokument iz 1832. godine koji je prethodio nastanku 

katastarske granice gdje su se dva poglavara mjesta, Ivan Žamić (Brela) i Ivan Granić (Baška Voda) 

dogovorili i ustvrdili granice, potvrde da se ista granica nikad nije službeno mijenjala na zakonit i 

pravovaljani način. 

Po završenim informacijama zaključena je 17. Sjednica Općinskog vijeća. 

 

Izvadak zapisnika sastavila 

Ana Čuljak 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Lončar 


