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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  79. stavka 2., članka 81. 
stavka 4. Zakona o lokalnim izborima ( NN 
br.144/12, 121/16) članka  36. i članka 40.  Statuta 
Općine Baška Voda (GL 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 
2/17- proč. tekst ),  članka  4. Poslovnika  Općinskog 
vijeća  ( GL br.10/09, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst), 
na  7. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
27. travnja 2018. godine, Mandatno povjerenstvo 
podnosi Općinskom vijeću Baška Voda

IZVJEŠĆE
o stavljanju mandata u mirovanje 
zbog obnašanja nespojive dužnosti

I
Utvrđuje se da je Željko Lozić dana 9. travnja 

2018. godine,  predsjedniku Općinskog vijeća 
Baška Voda  dostavio pisanu obavijest o stavljanju 
svog mandata u Općinskom vijeću Baška Voda 
u mirovanje, sukladno odredbi čl. 79. Zakona o 
lokalnim izborima.

II
Sukladno odredbama članka 81. stavka 4. 

Zakona o lokalnim izborima ( NN br.144/12, 
121/16), člana predstavničkog tijela izabranog na 
kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi 
neizabrani kandidat s liste. Slijedom izvršenog uvida 
u pravovaljanje kandidacijske liste grupe birača, 
kao i zaprimljene obavijesti Melinde Borković 
od  dana 11. travnja 2018. godine, utvrđuje se  
početak obnašanja dužnosti Melinde Borković kao  
zamjenice člana Općinskog vijeća Baška Voda sa 
danom 18. travnja 2018. godine.

KLASA:021-05/18-01/3
UR BROJ:2147/02-01-18/1
Baška Voda, 27. travnja  2018.  godine                                                                    

    
                            Predsjednik Mandatnog povjerenstva

                        Vicenco Cvitanović

Na temelju članka  79. stavka 2., članka 81. 
stavka 4. Zakona o lokalnim izborima ( NN 
br.144/12, 121/16) članka  36. i članka 40. u 
svezi s člankom 28.  Statuta Općine Baška Voda 
(GL 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst 
),  članka  4. Poslovnika  Općinskog vijeća  ( GL 
br.10/09, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst), temeljem 
Izvješća Mandatnog povjerenstva, Općinsko vijeće 
Baška Voda na svojoj  7. sjednici  održanoj dana 27. 
travnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata 

člana Općinskog vijeća Baška Voda i 
početak obnašanja dužnosti

zamjenice člana

Članak 1.
Prihvaća se izvješće Mandatnog povjerenstva  

i utvrđuje se  početak  mirovanja mandata člana 
Općinskog vijeća Baška Voda Željka Lozića  zbog 
obnašanja nespojive dužnosti  sa danom  18. travnja 
2018. godine i početak  obnašanja dužnosti Melinde 
Borković kao  zamjenice člana Općinskog vijeća 
Baška Voda.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku, 

službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA:021-05/18-01/3
UR BROJ:2147/02-01-18/2
Baška Voda, 27.  travnja  2018.  godine            

                                                                  Predsjednik
                                                              Općinskog vijeća
                                                                 Ante   Lončar
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Temeljem čl. 35.b 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, 144/12,12/17), čl.  46. Statuta Općine 
Baška Voda Statuta Općine Baška Voda (GL 10/09, 
12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst ),  članka  63. 
Poslovnika  Općinskog vijeća  ( GL br.10/09, 6/13, 
11/13, 2/17- proč. tekst), Općinsko vijeće Baška 
Voda na  7. sjednici održanoj dana  27.  travnja 
2018. god.  donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća općinskog načelnika
za period srpanj-prosinac 2017. godine

Članak 1.
Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika za 

period srpanj-prosinac  2017. godinu.

Članak 2.
Ovaj  Zaključak  objavit će se u Glasniku, 

službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA:021-05/18-01/6
URBROJ:2147/02-01-18/1
Baška Voda, 27. travnja  2018. godine

                                                            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, 36/09,150/11,144/12,12/17), 
članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 
10/09, 12/12,6/13, 11/13,2/17-proč. tekst) članka 
34. Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br. 10/09, 
6/13,11/13, 2/17-proč. tekst), na 7. sjednici  
Općinskog vijeća Baška Voda održanoj  dana 27.  
travnja  2018. god. donesena  je

O D L U K A
o 

izmjenama i dopunama
S T A T U T A 

 Općine Baška Voda

Članak 1.
U članku 4. Statuta Općine Baška Voda (GL 

br. 10/09, 12/12,6/13, 11/13,2/17-proč. tekst) iza 
stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole 

protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim 
propisima“

Dosadašnji stavci 2., 3.  i 4. postaju stavci 3., 4. 
i 5.

 
Članak 2.

U članku 15. stavak 2., 3. i 4. brišu se  zamjenjuju 
se novim koji  glase:

„Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio 
općinski načelnik,  te ako je raspisivanje referenduma 
predložila većina vijeća mjesnih odbora na području 
općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o 
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 
od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka 
o raspisivanju referenduma donosi se većinom 
glasova svih članova  Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% 
od ukupnog broja birača, predsjednik Općinskog 
vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 
Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 
i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 
60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog 
prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li 
referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona 
te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću.

 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 
da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će 
referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. 
Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave 
kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije 
dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni 
spor pred Visokim upravnim sudom Republike 
Hrvatske.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je 
za Općinsko vijeće.

Članak 3.
Članak 16. mijenja se i glasi:
Osim slučajeva propisanih člankom 15. Statuta, 

referendum se raspisuje i za opoziv općinskog 
načelnika i njegova zamjenika.

Raspisivanje referenduma za opoziv može 
predložiti:

- 20% ukupnog broja birača,



Petak 27. travnja 2018.                             GLASNIK                                          Strana  25 - broj 4

- 2/3 članova predstavničkog tijela.

Članak 4.
Članak 17. mijenja se i glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 

predložilo 20% ukupnog broja birača, Općinsko 
vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog 
načelnika i njihovog zamjenika koji je izabran 
zajedno s njima u skladu članku 15., u dijelu koji 
se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača Općine Baška Voda.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, 
odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
izabran zajedno s njime Općinsko vijeće donosi 
dvotrećinskom većinom glasova svih članova.
                                                        

Članak 5.
Članak 18. mijenja se i glasi:
„Referendum za opoziv općinskog načelnika  i 

njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni 
ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni 
u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
općinskog načelnika.

Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena 
je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina 
birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi 
najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis 
birača Općine Baška Voda.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće 
se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i zakona kojim 
se uređuje provedba referenduma.“

Članak 6.
U članku 34. stavak 1. briše se:
i  zamjenjuje novim koji glasi:
„Mandat članova Općinskog vijeća  traje do 

dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora 
koji se održavaju svake četvrte godine sukladno 
odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, 
odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog 
tijela sukladno odredbama zakona.“

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2.  koji glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na 

prijevremenim izborima traje  do isteka tekućeg 
mandata Općinskog vijeća izabranog na redovitim  

izborima koji se održavaju svake četvrte godine 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju 
lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu 
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 
predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona“.

Dosadašnji stavci 2., 3.,  i 4. postaju stavci 3., 4. 
i 5.

Dodaje se stavak 6. koji glasi:
„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani 

neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu  
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“

Članak 7.
U članku 44. stavku 3. podstavak 6. iza riječi: 

„nekretnina i“ dodaje se riječ:
„drugom“,
a  riječ:“ostalom“  briše se.
Stavak 4. briše se i zamjenjuje novim koji glasi:
„ Općinski načelnik dužan je izvijestiti Općinsko 

vijeće o danim suglasnostima za zaduživanja iz 
stavka 3. podstavka 10. ovog članka.“

Stavak  5. briše se i zamjenjuje novim koji glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. 

podstavka 30.  ovog članka općinski načelnik dužan 
je objaviti u prvom broju službenog glasila Općine 
Baška Voda koji slijedi nakon donošenja te odluke.“

Stavak 6. briše se i zamjenjuje se novim koji 
glasi:

„Općinski načelnik, te njegov zamjenik 
prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.“

Članak 8.
Članak 54. briše se i zamjenjuje novim koji glasi:

„Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni 
i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom 
odlukom neposredno izvršavaju provođenje općih i 
pojedinačnih akata tijela Općine.“
 

Članak 9.
U članku 61. stavku 1.  brišu se riječi:
„organizacije i udruženja građana“
i  zamjenjuju novim koji glase:
„članovi Općinskog vijeća“

U stavku 2. brišu se riječi:
„ili njihove organizacije i udruženja“.
Iza riječi: „građani“ dodaje se:
„,članovi Općinskog vijeća“

Članak 10.
U članku 65.  briše se:
„, na vrijeme od četiri godine“
Dodaje se stavak 2. koji glasi:



„Mandat članova vijeća mjesnog odbora počinje 
konstituirajućom sjednicom a završava danom 
stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća o 
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora.“
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 11.
U članku 69. stavku 1.  briše se:
„ na vrijeme od četiri godine“.

Članak 12.
U članku 76. stavak 2. briše se i zamjenjuje 

novim koji glasi:
„Općinski načelnik može, u postupku 

provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog 
odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, 
pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu 
poslove, predložiti Općinskom vijeću raspuštanje 
vijeća mjesnog odbora“.

Članak 13.
U članku 78. Briše se riječ: „domaćina“

i   zamjenjuje novom koja glasi:
„gospodara“.
 

Članak 14.
U članku 79. stavku 2.  podstavku 6. briše se:
„sa Splitsko-dalmatinskom županijom i 

Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu 
na dohodak za decentralizirane funkcije prema 
posebnom zakonu“

U   stavku 2. podstavku 7. briše se:
„ i dotacije“

Članak 15.
U članku 82. briše se stavak 2.  i zamjenjuje 

novim koji glasi:
„Ukoliko Općinsko vijeće ne donese  proračun 

za sljedeću proračunsku godinu prije početka 
proračunske godine, privremeno se, a najduže za 
prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi 
odluke o privremenom financiranju, nastavlja 
financiranje poslova, funkcija i programa tijela 
Općine Baška Voda i drugih proračunskih i 
vanproračunskih korisnika u skladu s posebnim 
zakonom.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5., 6. i 7.  
koji glase:

„Odluku o privremenom financiranju iz stavka 
2. ovog članka donosi do 31. prosinca Općinsko 
vijeće u skladu sa posebnim zakonom na prijedlog 
općinskog načelnika ili povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko 

vijeće, a općinski načelnik  nije razriješen, do 
imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, 
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih 
i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o 
financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 
općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske, općinski načelnik  predlaže povjereniku 
novu odluku o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i 
primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do 
dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, 
povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja 
proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka  
sadržajno odgovara odluci o privremenom 
financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali 
razmjerno razdoblju za koje se donosi.“

Članak 16.
 U članku 90. brišu se riječi:
„obavlja nadzor nad  zakonitošću“ 
i zamjenjuje novim koji glasi:
„nadzire zakonitost“

  
Članak 17.

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine 
Baška Voda.

 
KLASA:021-05/18-01/4 
UR.BROJ: 214/02-01-18/1 
Baška Voda, 27.  travnja  2018. godine 

                                    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, 12/17),  članka 28. 
Statuta Općine  Baška Voda  (GL br. 10/09, 12/12, 
6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst), članka 34. Poslovnika 
Općinskog vijeće Baška Voda  (GL br. 10/09, 6/13, 
11/13,2/17-proč. tekst), Općinsko vijeće Baška 
Voda na svojoj 7. sjednici  održanoj dana 27. travnja 
2018. godine, donosi
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 ODLUKA
o

    izmjeni i dopuni 
        P O S L O V N I K A 

        Općinskog vijeća Baška Voda
 

Članak 1.
U članku  57. stavak 3.  mijenja se i glasi:

„Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna donose se većinom glasova svih 
vijećnika“.
 

Članak 2.
Čanak  58. mijenja se i glasi:
„Ako općinski načelnik  ne predloži proračun 

Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 
glasovanja o proračunu u cjelini,te ne predloži 
novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje 
njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske 
će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu razriješiti općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s 
njima.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada 
Republike Hrvatske imenovat će povjerenika 
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje 
poslova iz nadležnosti općinskog načelnika 
i raspisati prijevremene izbore za općinskog 
načelnika  sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je 
predložiti Općinskom vijeću proračun u roku 
od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće  mora donijeti proračun iz 
stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od 
dana kada ga je općinski načelnik  predložio 
Općinskom vijeću.

Općinsko vijeće  mora donijeti proračun iz 
stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od 
dana kada ga je općinski načelnik  predložio 
Općinskom vijeću.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o 
razrješenju općinskog načelnika  iz stavka 1. 
ovoga članka stupa na snagu danom objave u 
„Narodnim novinama“.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske 
iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski 
načelnik,  može podnijeti tužbu Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 
8 dana od dana objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja 
Vlade Republike Hrvatske je hitan.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske 

odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana 
primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja 
dostaviti Vladi Republike Hrvatske i 
razriješenom općinskom načelniku.

Odluka Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske objavljuje se u „Narodnim novinama“.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada 
Republike Hrvatske će raspisati prijevremene 
izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana 
od dana objave odluke Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije 
početka proračunske godine, privremeno se, a 
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na 
osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja 
financiranje poslova, funkcija i programa tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
u skladu s posebnim zakonom.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada 
Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore 
za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana 
objave odluke Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske u „Narodnim novinama“.

Odluku o privremenom financiranju  donosi do 
31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim 
zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko 
vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do 
imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, 
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih 
i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o 
financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 
općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku 
novu odluku o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i 
primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do 
dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, 
povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja 
proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda sadržajno 
odgovara odluci o privremenom financiranju 
propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno 
razdoblju za koje se donosi.“
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Članak 3.
Ova  Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Glasniku, 
službenom glasilu Općine Baška Voda. 
 
KLASA:021-05/18-01/5
UR.BROJ: 214/02-01-18/1
Baška Voda, 27. travnja  2018. godine
  
                                          Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                      Ante Lončar

Na temelju članka  61.a 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, 144/12,12/17),  članka  66.  
Statuta Općine Baška Voda (GL 10/09, 12/12, 6/13, 
11/13, 2/17- proč. tekst ),  članka 34. Poslovnika  
Općinskog vijeća  ( GL br.10/09, 6/13, 11/13, 2/17- 
proč. tekst), na  svojoj 7. sjednici održanoj dana 27.  
travnja 2018. godine, Općinsko vijeće donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za  članove vijeća 

Mjesnih odbora
 na području općine Baška Voda

Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove vijeća Mjesnih 

odbora na području Općine  Baška Voda.

Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 10. 

lipnja 2018. godine.

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

objave  u  Glasniku, službenom glasilu Općine Baš-
ka Voda.

KLASA: 013-01/18-01/01
URBROJ: 2147/02-01-18/1
Baška Voda, 27.  travnja  2018. godine           

                                     Predsjednik Općinskog vijeća
                                Ante Lončar

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti 
i spašavanju (  NNbroj: 174/04 i N.N. br., 79/07 
i 38/ 09 ) i članka 12. i 28. Statuta Općine Baška 
Voda ( GL br. 10/09,12/12,6/13,11/13, 2/17- proč. 
tekst),a na prijedlog načelnika općine Baška Voda  
Općinsko vijeće Općine Baška Voda na svojoj 7. 
redovitoj sjednici održanoj  27.travnja 2018. godine 
donosi 

ANALIZA STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU
OPĆINE BAŠKA VODA U 2017. GODINI

UVOD 
Sukladno zakonu o zaštiti i spašavanju ( 

N.N. broj: 174/04, 79/07 i 38/09 ) definirano je 
da predstavničko tijelo lokalne samouprave je 
dužno najmanje jednom godišnje ili pri donošenju 
proračuna  napraviti analizu stanja sustava 
zaštite i spašavanja, kao i donošenje smjernica 
za organizaciju i razvoj istog na području Općine 
Baška Voda, utvrditi načine financiranja, te i druge 
poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

STANJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Baška 
Voda karakterizira činjenica da je isti do donošenja 
Zakona o zaštiti i spašavanju ( N.N. br 174/04 ), bio 
organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona 
o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na 
civilnu zaštitu, te zakona o zaštiti od požara, Zakona 
o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih 
nepogoda  i pod zakonskim propisima donesenim 
temeljem navedenih zakona .

Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju 
Općina Baška Voda je donio i provodio slijedeće 
akte iz područja zaštite i spašavanja:

a.   Procjena ugroženosti od požara  koju je 
Općinsko Vijeće Općine Baška Voda donijelo 
na svojoj 3. sjednici održanoj 13.12.2013. 
godine
b.   Plan zaštite od požara koju je Općinsko 
Vijeće Općine Baška Voda donijelo na svojoj 7 
sjednici održanoj 27. travnja 2018. godine
c.   Plan djelovanja civilne zaštite koju je 
Općinsko Vijeće Općine Baška Voda   donijelo 
na svojoj 3 sjednici održanoj 13.12.2013 godine
d.  Plan mobilizacije civilne zaštite koju je 
Općinsko Vijeće Općine Baška Voda   donijelo 
na svojoj 3.sjednici održanoj 13.12.2013 godine
e.  Odluku o osnivanju povjerenstva za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda
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f.   Rješenje o osnivanju civilne zaštite
g.  Rješenje o osnivanju Zapovjedništva zaštite 
i spašavanja 
h.  Odluka o ustrojavanju Postrojba opće  
namjene civilne zaštite.
i.   Odluka o imenovanju povjerenika Civilne 
zaštite za Mjesne odbore .
j.  Operativne planove zaštite od požara vezane 
za pripremu i provedu  protupožarne sezone .

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti 
i spašavanju, ustrojavanjem i organizacijom rada 
državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem 
Područnog ureda u Splitu, te donošenja novih pod 
zakonskih propisa na temelju zakona o zaštiti i 
spašavanju, Općina Baška Voda je izradio i donio 
slijedeće akte:  

01.  Rješenje o imenovanju Stožera  zaštite i 
spašavanja Općine Baška Voda 
02.  Rješenje o imenovanju Zapovjedništva 
civilne zaštite Općine Baška Voda
03.  Izvod iz Operativnog plana djelovanja 
za evakuaciju i zbrinjavanja turista u  slučaju 
iznenadnog događaja na području nadležnosti 
Općine Baška Voda .
04.  Plan aktivnog uključenje svih subjekata 
zaštite od požara na području Općine  Baška 
Voda .
05.  Plan operativne provedbe programa 
aktivnosti zaštite od požara za područje        
Općine Baška Voda
06.  Financijski plan za provođenje zadaća iz 
područja zaštite od požara 
07.  Plan rada zapovjedništva zaštite i spašavanja  
08.  Plan pozivanja i aktiviranja zapovjedništva 
zaštite i spašavanja Općine Baška  Voda.
09. Procjenu ugroženosti i plana zaštite i 
spašavanja izrađeno od tvrtke„Ptotection“ doo 
Umag  iz veljače 2013. 

      
Općina Baška Voda je kroz proteklu godinu 

uredno i u zakonom propisanom opsegu financirao 
troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi 
inspekcijskih službi u obavljenim redovitim i 
izvanrednim nadzorima.

1. CIVILNA 

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
Rješenjem o imenovanju Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Baška Voda temeljem Zakona 
o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, 

mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za 
zaštitu i spašavanje  u zapovjedništvo zaštite i 
spašavanja imenovani su:

1.Filip Vidulin, iz Baška Voda, za  načelnika 
Stožera (po službenoj dužnosti, zamjenik 
Načelnika  općine)
2.Sanja Lulić, iz Splita, za člana Stožera (po 
službenoj dužnosti- područni ured DUZS)
3.Frane Divić,  iz Baške Vode  za članaStožera 
(po službenoj dužnosti, zapovjednik DVD-a )
4.Tonći Topić, iz Baške Vode za člana (po 
službenoj dužnosti, Općinske službe)  
5.Pero Babić, iz Bratuša za člana
6.Igor Ursić, iz Baške Vode  za člana
7.Milan Granić, iz Promajne za člana
8.Miro Andrijašević, iz Krvavice za člana
9.Jurica Topić , iz Baške Vode za člana
10.Stipe Jurišić, iz Baške Vode za člana
11.Ante Lončar, iz Baške Vode za člana  
12.Matko Granić, iz Baške vode za člana
13.Jakša Medić, iz Brela za člana
14.Tomislav Staničić, iz Basta za člana
15.Krešimir Radić, iz Baške Vode za člana

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za 
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih 
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa 
zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe 
i velike nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja 
i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Baška Voda 
nije se sastao kroz 2017. godinu, stoga  ostaje 
ranije doneseni  Plan rada Stožera kao i smjernice 
za daljnji rad koje temeljno obuhvaćaju stvaranje 
uvjeta za provođenje :

- kontinuiranog preventivnog rada svih članova 
- osiguranje dvosmjerne komunikacije prema 
tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog 
djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja 
krize
- stvaranje stručnih timova u nadležnosti tijela 
kojeg predstavlja član i kontinuirana priprema 
baze podataka raspoloživih resursa 
- pravovremenog reagiranja i odlučivanja 
- kontinuiranog osposobljavanja i uvježbavanja 
- kontinuiranog ažuriranja podataka o članovima

Prijedlog  financiranja sustava zaštite i 
spašavanja za 2016. godinu: utvrđeni nositelji 
zadaća na izradi Programa rada na izradi Procjene 
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ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara  i Planova zaštite i spašavanja, nositelja 
zadaća za izradu Izvješća o stanju sustava zaštite i 
spašavanja .

1.2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, 
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga 
civilne zaštite općine Baška Voda određen je 
temeljem važeće Procjene ugroženosti pučanstva 
i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica 
prirodnih tehničko – tehnoloških i ekoloških nesreća 
te ratnih razaranja na području Općine Baška Voda 
i privremenog ustroja organiziranih snaga civilne 
zaštite na području Splitsko – dalmatinske županije.

Navedenim dokumentima u Općini Baška Voda  
su osnovane:

- Postrojba opće namjene civilne zaštite
- Dobrovoljna vatrogasna postrojba
- Povjerenici civilne zaštite po mjesnim 
odborima 

Prikaz povjerenika civilne zaštite po Mjesnim 
Odborima:

1.   Promajna – Milan Granić
2.   Krvavica – Miro Andrijašević
3.   Bast – Tomislav Staničić
4.   Bratuš – Marin Beroš

Ukupno raspoređenih obveznika u civilnu zaštitu
Općine Baška Voda je / 40 / četrdeset 

1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ
Općinsko vijeće  dat će  naknadu vlasniku za 

privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera 
zaštite i spašavanja ili koji je privremeno ograničen 
u izvršavanju svog vlasničkog prava, te način 
utvrđivanja naknade štete ako je pri tome pokretnina 
oštećena ili uništena .

Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno 
tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih 
nesreća i katastrofa, općinski načelnik odnosno 
zapovjedništvo zaštite i spašavanja koristi tehničku 
službu iz sastava djelatnog osoblja Općinske uprave 
Općine Baška Voda.

U sklopu programa edukacije stanovništva 
o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine 
opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na 
području Općine Baška Voda provodile su se mjere 
upoznavanje građana posebno o značaju broja 112 
za hitne pozive.

Upoznavanje građana provođeno je putem 
javnog informiranja kroz rad mjesnih odbora, 
vježbe DVD Baška Voda.

2. VATROGASTVO  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška Voda 
je osnovano 1985 godine, te ove godine slavi 26 
obljetnicu osnivanja i rada. Vatrogasna postrojba 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Baška Voda 
djeluje na području mjesta Baška Voda , cijele 
općine kao i ispomoć susjednim općinama .

U postrojbi djeluje 40 operativnih članova i 
15 pripadnika mladeži. Od ukupnog broja su 2 
profesionalca, koji vrše operativno dežurstvo cijele 
godine. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 
najmanje 50 % članova. Dežurstvo je 24 sata 
posebno u turističkoj sezoni kad se dežura na više 
mjesta .

Vatrogasna postrojba DVD –a Baška Voda 
raspolaže s 2 navalna vozila- cistern,1   vozilo za 
gašenje šumskih požara,kombi,  te jedno zapovjedno 
vozilo.

Sva vozila su tehnički ispravna, registrirana i 
opremljena radio vezom i potrebnom opremom .

Općinsko vijeće  Općine Baška Voda svojim 
proračunom za 2017 , godinu za rad DVD Baška 
Voda osigurala je sredstva u iznosu od  750.000,00 
kn.

Utrošeno je 762.629,90 kn

Dobrovoljno vatrogasno društvo Promajna 
je osnovano 1986 godine.   Vatrogasna postrojba 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Promajna 
djeluje na području mjesta Promajna, općine Baška 
Voda  kao i ispomoć susjednim općinama . Kroz 
2017. Nisu imali vlastita dežurstva.

U postrojbi djeluje 12 operativnih članova i 12 
pripadnika mladeži. Nema profesionalaca, koji vrše 
operativno dežurstvo tijekom turističke sezone.

Vatrogasna postrojba DVD –a Promajna 
raspolaže s 1  navalno vozilo - cisterna,   te jedno 
zapovjedno vozilo i kombi .

Sva vozila su tehnički ispravna, registrirana i 
opremljena radio vezom i potrebnom opremom .

Općinsko vijeće  Općine Baška Voda svojim 
proračunom za 2017 , godinu za rad DVD Promajna 
osigurala je sredstva u iznosu od 130.000,00kn
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Utrošeno je 26.250,00 kn
Općina Baška Voda je osigurala sredstva za 

provedbu plana motrenja i čuvanja i ophodnje 
šumskim površinama i otvorenim prostorima za 
koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i 
širenja požara .

   
U skladu s zaključkom općinskog vijeća Općine 

Baška Voda o prihvaćanju Procjene ugroženosti 
civilnog stanovništva i materijalnih dobara od 
mogućih nastanaka prirodnih i civilizacijskih 
katastrofa , donesenoj na 3 sjednici održanoj dana 
.13.12.. 2013 godine .

Stožer zaštite i spašavanja će tijekom godine 
ažurirati podatke iz navedene Procjene i plana 
zaštite od požara .

DVD Baška Voda i Promajna kao i vatrogasne 
postrojbe tog društva su efikasno obavile sve zadaće 
u tekućoj godini , što je rezultiralo uspješnim 
stanjem protupožarne zaštite na području Općine 
Baška Voda  .

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  

U 2017 godini stožer zaštite i spašavanja Općine 
Baška Voda je u izravnim kontaktima s udrugama 
građana od značaja za zaštitu i spašavanje :  (HGSS 
, planinari , ronilački klubovi i dr .) , sukladno 
podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima 
te podacima koje se odnose na daljnje materijalno 
tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od 
značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdilo 
aktivnosti koje će se financirati i proračuna Općine 
Baška Voda u 2018 godini.

Donijete su odluke o sufinanciranju djelatnosti 
udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju 
sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području 
općine Baška Voda .

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U    
      OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti 
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja 
na području općine Baška Voda . Službe i pravne 
osobe koje imaju zadaću u sustavu zaštite i 
spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u 
slučajevima angažiranja prema planu djelovanja 
civilne zaštite .

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti 
prilikom angažiranja na poslovima zaštite i 
spašavanja ;

- Dom zdravlja Makarska
- Hitna medicinska pomoć Makarska/Baška 
Voda
- Lučka kapetanija Makarska
- Hrvatske šume ispostava Makarska
- Vodovod Makarska
- Komunalno poduzeće „Gradina“ Baška Voda
- DVD Baška Voda
- DVD Promajna
- Županijske ceste , nadcestarija Makarska
- HEP  pogon Makarska
- Hrvatske vode – ispostava Vrgorac
- Hrvatskog crvenog križa , Gradsko društvo 
Makarska
- Centar za socijalnu skrb Makarska
- ŽC 112

       
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i 

spašavanju na snazi su do donošenja nove procjene 
ugroženosti ljudi i materijalnih dobara  i planova 
zaštite i spašavanja na području Općine Baška Voda 
.
ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području općine Baška Voda daje se 
zaključak :    

Donesene su sve potrebne odluke, rješenja  
i odrađene pripreme, uloženo u opremanje 
operativnih snaga  posebno DVD  koji po 
svojoj opremljenosti, obučenosti i dežurstvima 
zadovoljavaju sve kriterije , kao i potreba 
većeg ulaganje u Civilnu zaštitu . Stoga 
možemo izjavit da je postojeće stanje zaštite i 
spašavanja na području Općine Baška Voda je 
na zadovoljavajućoj razini

Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava 
zaštite i spašavanja Općine Baška Voda u 2018 
godini treba utvrdit potrebne aktivnosti , pravce 
djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što 
kvalitetnijeg razvoja istog .   

Prilog: Izvod iz proračuna o visini osiguranih 
sredstava za  organizaciju i razvoj sustava ZiS-a u 
2017. godini.

KLASA:021-05/18-01/7
URBROJ:2147/02-01-18/01
Baška Voda , 27. travnja  2018. godine

                                                  Predsjednik 
                                                    Općinskog vijeća

                                                   Ante Lončar
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IZVODI IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I 
RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  U

 2017 GODINI

R. 
br. OPIS POZICIJE REALIZIRANO 

U 2017 g. / KN/
PLANIRANO U 

2017 g. / KN/

1.

CIVILNA ZAŠTITA :
- ( stožer zaštite i spašavanja , zapovjedništva i postrojbe civilne  
zaštite , povjerenici civilne zaštite , voditelji skloništa )
- Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i 
druge   aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju .
-      Izrada ( ažuriranje ) procjene ugroženosti i planova zaštite i   
Spašavanja
-      Provođenje vježbi zaštite i spašavanja
-      Nabava osobne i skupne opreme
 -     Obuka i osposobljavanje članova operativnih snaga .
UKUPNO

DO 31.12.2017

0

0,00

10.000,00
 

----------------------
10.000,oo kn

2.

VATROGASTVO :
(Javne vatrogasne postrojbe , vatrogasne zajednice (županija 
grad – općina), dobrovoljne vatrogasne postrojbe , vatrogasna 
zapovjedništva     ( županija – grad – općina)
- potreba razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja ,  
organizacije djelovanja , osposobljavanja članstva uvježbavanja i    
drugih planiranih aktivnosti .
UKUPNO

BV 762.629,90 
      PR  26.250,00
-----------------------
-     788.879,90 kn

BV 750.000,00
     PR 130.000,00
---------------------

880.000,oo kn

3.

SKLONIŠTA :
-      Tekuća održavanja
-      Tehnička kontrola
-      Investicijsko održavanje
UKUPNO

0
-------------------

-----

0
--------------------

------

4.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZIS  
(HGSS,Crveni križ , planinari kinolozi, radioamateri i dr,)
- sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen 
jačanju  sposobnosti ZiS-a
-     A.  HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
-     B.  LOVCI
-     C.  CRVENI KRIŽ
-     D.  KINOLOZI
-     E.  PLANINARI
UKUPNO

A.  0,00 kn
B.  24.935,83 kn

C.0,00     
D.         0

E.6.000,00

----------------------
--30.935,83 kn

A.  10.000,oo kn
B.  40.000,oo kn
C.  50.000,oo kn

D.        0
E.    20.000,oo kn

----------------------
120.000,oo kn

5.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZIS REDOVITA 
DJELATNOST
Hitna pomoć , javno zdravstvo , socijalna služba ,veterinarska 
služba ,zaštita bilja ,zaštita okoliša,javna poduzeća za održavanje 
komunalne infrastrukture ( vodovod,kanalizacija ,čistoća 
groblja i dr.) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, 
prijevozničkom,turističkom i drugim djelatnostima od interesa za 
ZiS.
- dogradnja i financiranje sposobnosti službi i pravnih osoba koje 
su  posebno značajne za sustav ZiS-a
UKUPNO

69.612,50
   

69.612,50

80.000,oo kn

80.000,oo kn
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Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti 
i spašavanju (  NNbroj: 174/04 i N.N. br., 79/07 
i 38/ 09 ) i članka 12. i 28. Statuta Općine Baška 
Voda ( GL br. 10/09,12/12,6/13,11/13,2/17- proč. 
tekst), a na prijedlog načelnika općine Baška Voda  
Općinsko vijeće Općine Baška Voda na svojoj 7. 
sjednici održanoj dana    27.    travnja 2018 godine 
donosi:

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU 
I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA 
NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA VODA 

U 2018 GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti , prijetnji i 
posljedica nesreća , većih nesreća i katastrofa 
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi , okoliša , 
materijalnih i kulturnih dobara , s ciljem zaštite i 
spašavanja ljudi , materijalnih dobara , te okoliša 
kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava 
zaštite i spašavanja ( zapovjedništva , civilna zaštita 
, vatrogasne postrojbe , gorska služba spašavanja , 
službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem 
bave u okviru redovne djelatnosti ) donose se 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja u 2018. godini .

1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja 
na području Općine Baška Voda 

Definiranje snaga i materijalno tehničkih 
sredstava kojima općina Baška Voda raspolaže 
u slučaju pojave ugroženosti i uspostava sustava 
jasnih ovlasti i nadležnosti .  

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju sudionici 
zaštite i spašavanja su :
- Fizičke i pravne osobe
- Izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i 

područne samouprave
- Središnja tijela državne uprave 
- Operativne snage kao izvršni sustav zaštite i 

spašavanja .

Jedinice lokalne samouprave u okviru svojih 
prava i obveza utvrđenih Ustavom i Zakonom : 
uređuju , planiraju , organiziraju , financiraju i 
provode zaštitu i spašavanje . 

2.  Opremanje , osposobljavanje i usavršavanje 
operativni snaga zaštite i spašavanja 

Povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj 
operativnih snaga za reagiranje u nesrećama 

Operativne snage zaštite i spašavanja se sastoje 
- od službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih 

tijela državne uprave koji se zaštitom i spašavanjem 
bave u svojoj redovnoj djelatnosti .

- Dobrovoljnih vatrogasnih društava  - izvršiti 
opremanje , osposobljavanje i usavršavanje prema 
planovima zaštite od požara .

- Stožer zaštite i spašavanja  - praćenje , 
planiranje , organiziranje i usklađivanje aktivnosti 
sustava  , sudjelovanje u izradi planova zaštite i 
spašavanja , obuka te opremanje članova stožera 
zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom 
te materijalno tehničkim sredstvima .

- Postrojbe civilne zaštite - U suradnji  s DUZS 
planirati i ustrojiti požarski sustav za pripadnike 
postrojbi civilne zaštite , osposobljavanje , 
uvježbavanje i opremanje snaga civilne zaštite 
osobnom i skupnom opremom te materijalno 
tehničkim sredstvima . Sudjelovanje u izradi 
procjene ugroženosti ljudi i materijalnih dobara .

- Ostali sudionici u sustavu zaštite i spašavanja 
- gorska služba spašavanja , planinarsko društvo 
„ sv. Ilija“ , lovačko društvo „ Kuna“ , ronioci, 
građevinski strojevi , brodovi i autobusi .

3.   Suradnja pri izradi i usvajanju procjene 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 

Temeljem čl. 43 . zakona o zaštiti i spašavanju 
nadležna tijela jedinica lokalne i područne 
samouprave dužna su surađivati sa Državnom 
upravom za zaštitu i spašavanje u svezi izrade i 
usklađivanja procjene ugroženosti i planova zaštite 
i spašavanja .

Nositelj za izradu  procjene i planova je DUZS 
dok jedinice lokalne područne samouprave  

- Dostavlja podatke potrebne za izradu procjene 
i planova ,

- Načelnik općine predlaže općinskom vijeću 
nacrte procjene ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja 

- Općinsko vijeće usvaja procjenu ugroženosti i 
donosi planove zaštite i spašavanja . 

4. Financiranje sustava zaštite i spašavanja

Prema čl. 28. zakona o zaštiti i spašavanju 
potrebno je utvrditi izvore i način financiranja 
sustava zaštite i spašavanja  na području Općine 
Baška Voda .

- sredstva za vatrogastvo 
- sredstva za civilnu zaštitu
- sredstva za gorsku službu spašavanja 
- sredstva za razne udruge koje se bave zaštitom 

i spašavanjem / lovci , planinari i sl./
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- sredstva za provođenje zaštite i spašavanje 
/ edukacija , opremanje , promidžba , vježbe 
,intelektualne usluge i sl./

5. Edukacija stanovništva na području zaštite i 
spašavanja 

Edukaciju stanovništva na području Općine 
Baška Voda potrebno je konstanto provodit jer mnogi 
ne znaju kako reagirati u pojedinim situacijama , a 
posebno ako ih uhvati panika .

- informiranje građana putem sredstava javnog 
informiranja

- informiranje kroz rad mjesnih odbora
- pozivanje na pokazne vježbe spašavanja 

KLASA:021-05/18-01/7
URBROJ:2147/02-01-18/02
Baška Voda, 27. travnja  2018. godine

                                                          Predsjednik 
                                                          Općinskog vijeća

                                                         Ante Lončar

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH 
SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA NA 

PODRUČJU OPČINE BAŠKA VODA 
ZA 2018. GODINU

OPĆE ODREDBE
Ovim Planom se utvrđuje organizacija, mjere, 

radnje , postupci , prava i dužnosti Općine Baška 
Voda, organa uprave , područja naselja , poduzeća 
, ustanova , vatrogasnih i drugih organizacija i 
građana / u daljnjem tekstu nositelja obaveza / u 
provođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite 
i gašenja šumskih i drugih požara na otvorenom 
prostoru Općine Baška Voda.

Zaštita od šumskih požara je djelatnost od 
posebnog društvenog interesa. Zasniva se na 
načelima samozaštite , međusobne suradnje i 
solidarnosti između nositelja obaveze na području 
grada i  općina Makarskog primorja , te susjednih 
gradova i općina.

Ovim Planom zaštite od šumskih požara naročito 
se reguliraju radnje i postupci za razdoblje od 
1.svibnja do 30 listopada.

     
Zavisno o klimatskim prilikama provođenje 

mjera iz ovog Plana može otpočeti i prije , odnosno 
nakon isteka navedenog razdoblja o čemu će odlučiti 
Načelnik općine , a na prijedlog Zapovjednika 
DVD-a Baška Voda.

Na gašenju šumskih i drugih požara najprije se 
angažiraju redovne vatrogasne snage s područja 
općine Baška Voda i vatrogasne snage s područja 
Makarskog primorja.

Po potrebi na gašenju će se angažirati snage , 
materijalno tehnička sredstva i oprema poduzeća od 
značenja za gašenje šumskih požara. Ako se šumski 
požar ne može učinkovito gasiti sa navedenim 
snagama , zatražit će se pomoć susjednih gradova  i 
općina preko Županije Splitsko-Dalmatinske.

Nositelji obaveza provođenja preventivnih mjera 
, a naročito operativnih mjera osiguravaju u stalnoj 
pripravnosti MTS i opremu za gašenje požara a u 
okviru raspoloživih financijskih sredstava.

1. LOKACIJA
Općina Baška Voda nalazi se u 

srednjedalmatinskom dijelu, leži na 43°21'30'' 
sjeverne geografske širine i na 16°56'51'' istočne 
geografske dužine, u sastavu je Splitsko-dalmatinske 
županije. Graniči sa općinama Brela,Zagvozd i 
Gradom Makarska, te Jadranskim morem . 

Na površini od 19,00 km2 nalaze se 6 naselja s 
ukupno 2924 stanovnika. Središte općine je naselje 
Baška Voda. 

2. VATROGASNE POSTROJBE I OPREMA
         

Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava 
zaštite i spašavanja, od neprijepornog je interesa za 
svaku društvenu zajednicu pa tako i za Republiku 
Hrvatsku u cjelini. Sustav vatrogastva reguliran je 
Zakonom o vatrogastvu. 

Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost 
obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna 
vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao 
stručne i humanitarne organizacije.

Planom zaštite od požara općine, grada, županije, 
Grada Zagreba utvrđuju se zadaće i područje 
djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i 
dobrovoljnih vatrogasnih društva, a posebno 
zadaće javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih 
vatrogasnih društva koja imaju definirano područje 
odgovornosti (središnja postrojba ili društvo). 

Vatrogasne postrojbe obavljaju vatrogasnu 
djelatnost, sukladno Zakonu i pravilima struke, na 
području za koje su osnovane. Svaka vatrogasna 
postrojba je obvezna sudjelovati u vatrogasnoj 
intervenciji i izvan područja svoga djelovanja na 
zapovijed nadležnoga vatrogasnog zapovjednika, 
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sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i 
podzakonskih propisa. 

Na području općine Baška Voda djeluje 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška Voda kao 
središnja vatrogasna postrojba, koja je donesena 
Procjenom i Planom zaštite od požara općine Baška 
Voda.

2.1. Postojeće stanje
snage* vozila i prostori

Središnje 
DVD

Baška Voda

   2 P
+

10 PZ
 +

30 D 

1 zapovjedno
1 navalno šumsko vozilo 
2 autocisterne   
1 vozilo za prijevoz ljudi i 
opreme

snage* vozila i prostori
područni 

DVD

Promajna    15 D 

1 zapovjedno
1 autocisterna
1 vozilo za prijevoz ljudi i 
opreme 

2.1.1 Mjere
  
-  Iz izloženog stanja strukture i količine , te 
specifične karakteristike grada , opisanih šuma 
, zbog toga će se preventivne i operativne mjere 
zaštite od šumskih požara provoditi primjereno 
značenju šume i specifičnim uvjetima dotičnog 
prostora , tijekom cijele godine , a naročito u 
razdoblju od 15. svibnja do 15 listopada.

- Uspostavlja se dežurstvo jednog vatrogasnog 
odjeljenja (4 vatrogasaca u smjeni) u 
vatrogasnom domu u periodu od 01. lipnja do 31 
listopada . u vremenu od 00, 00 do 24,00 sata.

2.2. Zapovjedna struktura DVD Baška Voda – 
Zapovjedništvo

Zapovjedna 
struktura

Adresa Telefon

DVD Baška 
Voda Rogač bb 021/ 620 

088,

Zapovjednik Frane Divić Naputica 5, 
Baška Voda

021/ 620332
098/ 432973

Zamjenik Miće Jović
Triceste 7, 

Baška Voda
021/ 620 302
098 445 021

Predsjednik Mario Topić Pospiline 5 098 209 146

2.3. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara
DVD se uključuje u akciju gašenja požara po dojavi  u vatrogasni dom na tel 021 620088, preko  

operativnog centra  DVD Makarska na telefon 193 ili putem radio veze, te po dojavi županijskog vatrogasnog 
oprtativnog centra ili županijskog centra 112. Pri požaru većih razmjera aktiviraju se i dodatne snage. 

Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja biti će promijenjen i ubrzan po broju postrojbi i 
vatrogasaca u slučajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara.
- planirano i postojeće stanje (ista situacija) –

Opis radnje Način
dojave Postrojba Broj vatrogasaca Napomena

1. Dojava požara
0 – 24

telefonom
RU

DVD ovisno o 
mjestu nastanka 
požara

Operativni dežurni pozivaju 
se svi operativne članovi 
DVD-a

2. Prvi izlaz mjesno 
nadležnog  DVD-a

Utvrđen planom ZOP-a općine ili grada od 01.06. – 30.09. (danima 
vrlo velike Opasnosti)sve vatrogasne postrojbe operativnog područja 
istovremeno

Operativni dežurni DVD-a 
odmah izvješćuje ŽVOC Split  
i PVOC o  nastalom požaru 
i zapovjednika operativnog 
područja (člana zapovjedništva 
VZŽ) 

3.
Uzbunjivanje 

zapovjednika 
operativnog područja 

telefonom Popunjavanje snaga iz stupnja pripravnosti 
utvrđenog planom popunjavanja snaga operativnog 
područja 

ŽVOC Split izvješčuje 
županiskog vatrogasnog 
zapovjednika o nastalom 
događaju i DVOS – Divulje

5
Uzbunjivanje 
županijskog 
vatrogasnog 
zapovjednika

telefonom Popunjavanje raspoloživim snagama

Kada su angažirane sve 
vatrogasne postrojbe operativnog 
područja

6 Vatrogasno operativno 
središte Divulje telefonom Popunjavanje raspoloživim snagama 

Radi uključivanja većeg broja 
postrojbi ili zračnih snaga u 
akciju gašenja požara 
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1 stupanj 2 stupanj 3 stupanj 4 stupanj 5 stupanj

požari otvorenog 
prostora manjih 
razmjera, indeks 
opasnosti vrlo 
mali do mali

manje šumske površine, 
veće površine trave i 
niskog raslinjaindeks 

opasnosti mali do 
umjeren

Veće šumske površine, 
velike površine trave i 
niskog raslinja indeks 

opasnosti mali do 
umjeren

vrijedne šumske 
površine, vrlo velike 

površine trave i 
niskog raslinja, 

ugroženost objekata i 
naselja, moguće vrše 

istovremenih događaja 
na širem području 
indeks opasnosti 
umjeren do velik

posebno vrijedne 
šumske površine, 

izrazito velike površine 
otvorenog prostora, 
više istovremenih 
događaja većeg 

intenziteta,ugroženost 
naselja i/ili drugih 

sadržaja ili objekata 
indeks opasnosti velik 

do vrlo velik

LO
G

IS
TI

K
A

PODRUČJE ZAPOVJEDNIK 
POSTROJBE

ZAPOVJEDNIŠTVO 
PODRUČJA 

GRADONAČE./
NAČELNIK OP.

ŽUPANIJSKO 
VATROGASNO 

ZAPOVJEDNIŠTVO

OPERATIVNO 
VATROGASNO 

ZAPOVJEDNIŠTVO 
PRIOBALJA 
(DIVULJE)

VATROGASNO 
ZAPOVJEDNIŠTVO 

RH  
ZAPOVJEDNIŠTVO 

ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA RH 
KRIZNI STOŽER 

VLADE  RH

LO
K

A
LN

A
 S

A
M

O
U

PR
AV

A
 G

R
A

D
 

O
PČ

IN
A

 

LOKALNA 
SAMOUPRAVA
GRAD/OPČINA

VP mjesta 
nastanka 
požara

snage iz 1. stupnja 
i vatrogasne snage 

operativnog 
područja

snage iz 2 stupnja i
OSTALE

ŽUPANIJSKE 
POSTROJBE, 

INTERVENCIJSKE 
POSTROJBE, 

ZRAČNE SNAGE HV 
POSTROJBE 
CZ ŽUPANIJE

snage iz 3. stupnjai 
UKUPNE 

VATROGASNE 
SNAGE, 

PREDVIĐENE 
PROGRAMOM 
AKTIVNOSTI.
POSTROJBE 

CZ DRŽAVNE
DODATNE SNAGE 

IZ DRUGIH
ŽUPANIJA

snage iz 4. stupnja i
VATROGASNE 
POSTROJBE IZ 

OSTALOG DUELA 
RH POSTROJBE 
CZ IZ OSTALOG 

DIJELA RH POMOČ 
IZ DRUGIH 
ZEMALJA

2.4. Sustav subordinacije i zapovijedanja

	 Akciju gašenja požara vodi zapovjednika 
DVD-a ili njegova zamjenik.
	 Po primitku informacije  o događaju 
obavještava se  PVOC, a on ŽVOC. Županijski 
centar 112, nadležnu Policijsku postaju, te istu 
prosljeđuje odmah svim subjektima koji su 
uključeni u sustav zaštite a sve vatrogasne postrojbe 
se upućuju na mjesto događaja;
	 Zapovjednik DVD-a po dolasku na 
mjesto intervencije o stanju na požarištu odmah 
izvješćuje  Područni vatrogasni operativni centar i 
Zamjenika Županijskog vatrogasnog zapovjednika 
za to operativno područje  koji donosi odluku o 
preuzimanju i vođenja vatrogasne intervencije.
	 O izlasku na intervenciju, trenutnoj situaciji 
na požarištu i preuzimanju vođenja vatrogasne 
intervencije zamjenika županijskog zapovjednika 
operativnog područja  izvješćuje Županijski VOC, 
a on Vatrogasno operativno središte Divulje i 
županijski centar 112.

	 Po učinjenom obavezno napisati pismeno 
izvješće kao i analizu intervencije i dostaviti ga 
županijskom vatrogasnom zapovjedniku.   

Tablica 2-1
Županijski vatrogasni operativni 

centar
Telefon

021 193
340 917

Županijski vatrogasni zapovjednik telefon 

Dražen Glavina
091 341 5102, 
098 469 834

vatrogasni zapovjednik VZ 
Područja makarskog primorja

telefon 

Mladen Batinić 098 469 508

Policijska postaja Makarska 307 738

Županijski centar 112 112
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2.5. Zamjena vatrogasnih postrojbi novim 
postrojbama

Zamjena se vrši dovoženjem svježih snaga iz 
pričuve. Snage koje sudjeluju u gašenju povlače se 
na odmor nakon četiri sata djelovanja odnosno na 
temelju procjene i odluke voditelja akcije gašenja 
(u slučaju da voditelj procijeni da bi se u slijedećih 
pola sata ili sat vremena uspjelo ugasiti požar, 
nastavlja akciju s postojećim snagama).
Izvlačenje snaga na odmor i dovođenje svježih 
snaga vrši se vozilima postrojbi.

2.6. Uključivanje vatrogasnih postrojbi izvan 
područja Općine

Planom zaštite od požara predviđeno je 
uključivanje vatrogasnih snaga izvan područja 
općine za požare širih razmjera isključivo na temelju 
procjene županijskog vatrogasnog zapovjednika ili 
osobe koju on ovlasti, a u skladu sa županijskim 
Planom zaštite od požara i eksplozija.

2.7. Uključivanje Šumarije u akciju gašenja 
požara

Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora, 
u akciju gašenja uključuju se “Hrvatske šume” 
- Šumarija Makarska s interventnom ekipom za 
izradu prosjeka, a na poziv zapovjednika akcije 
gašenja. 

Tablica 2-2
 “Hrvatske šume” odgovorna osoba Telefon

Šumarija 
Makarska  Boris Šabić 098 445 662

interventna grupa

ime i prezime adresa Telefon

Robert Ivanac Makarska 098 445 662

2.8. Uključivanje Hrvatske vojske 
Zahtjev za uključivanje namjenski rganiziranih 

snaga Hrvatske vojske (NOS) u akciju gašenja 
požara odrađuje se kroz standardne operativne 
postupke (SOP) za uključivanje NOS-a HV-a 
u akcije gašenja požara. Spomenuti zahtjev se 
uz suglasnost Vatrogasno- operativnog središte 
Divulje prosljeđuje Operativnim Vatrogasnim 
zapovjedništvom Oružanih snaga Republike 
Hrvatske na realizaciju.

2.9. Oprema i vozila posebne namjene
Kod spašavanje povrijeđenih iz vozila u 

prometnim nesrećama neophodna je uporaba 
specijalne opreme (škare i razupore), a za spašavanje 
s visina predviđena je uporaba spusnice i vozila za 
spašavanje s visina. 

Angažiranje vatrogasnog zrakoplova ili helikoptera 
vrši se po zahtjevu županijskog vatrogasnog 
zapovjednika ili osobe koju on za to ovlasti. Sustav 
pozivanja i uporabe vatrogasnih zrakoplova i 
helikoptera uređen je planom Glavnog vatrogasnog 
zapovjednika

2.10. Sredstva veze
Komunikacija među zapovjednicima vatrogasnih 
postrojbi tijekom akcije gašenja požara odvijat će se 
na postojećem vatrogasnom kanalu. 

Tablica 2-3
komunikacija zapovjednika postrojbi

radio 
veza motorola telefonija mobitel

UKV 
područje - 
vatrogasni 

kanal 

3. SUSTAV MOTRENJA, JAVLJANJA I 
UZBUNJIVANJA

Dojava se vrši radio vezom (vatrogasni sustav 
radio veza) ili mobitelom tijekom požarne sezone 
u DVD Baška Voda. Uzbunjivanje dobrovoljnih 
vatrogasaca vrši se mobitelima i RU, a u krajnjem 
slučaju sirenom.

Tablica 0-1
SUSTAV MOTRENJA Telefon

motrilačke postaje Šumarije

 Zagon - Makarska, 0-24 h, 01.06.- 
15.09.

Vepric - Makarska, 7- 21h, 01.06. - 
15.09.

Kričak - Brela, 0-24 h, 01.06. - 
15.09.

požarničko - čuvarska služba, 7- 21 h, 01. 06. - 15.09.

požarničko - čuvarsko područje 
Makarska  -  čuvar Robert Ivanac 021/ 616 392

opažačko patrolne službe Šumarije (01.06 - 15.09.)

1 djelatnik , Sveti Petar - Osejava 
12- 20h

  opažačko patrolne službe DVD ,11- 15 i 18 -21 h,   
01.07 - 31.09.

2 djelatnika, vozilo, Rivijera - Kuk, 
Sv. Petar - Osejava
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Tablica 0-2
SUSTAV DOJAVE Telefon

Operativni centar DVD 
Makarska

021/ 613 493 (193)

Policijska postaja Makarska 307 738

Županijski vatrogasni operativni 
centar

021 193 
021 382 275

Županijski centar 112 112

Šumarija Makarska 021/ 612 008

Policijska postaja Makarska 021 / 307 738 (92)

4. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA I SLUŽBI U 
AKCIJU GAŠENJA

4.1. Distributer električne energije
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi 

isključenja električnog napajanja objekta ili lokacije 
poziva dispečera HEP.ž

Tablica 4-1
dispečer Elektrodalmacija, 

direktor Miro Radić
Telefon

pogon Makarska, dežurstvo 0-24h 021 / 611 866

 odgovorna osoba u dežurstvu 021/ 611 866

4.2. Uključivanje komunalnih poduzeća
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi 

osiguranja povećanog protoka vode uključuje u 
akciju gašenja požara dežurnu službu Vodovoda.

Tablica 4-2
komunalno poduzeće Vodovod 

Makarska
Telefon

dežurstvo 0-24h 021/ 616 022

4.3. Osiguranje vozila i mehanizacije
Kod većih požara otvorenih prostora osigurava se 

teške građevinske strojeve (buldožeri, rovokopači) 
radi izrade protupožarnih prosjeka i zapreka.

Tablica 4-3
Subjekt vozila i mehanizacija Telefon

KOKO Goran Topić
Bageri - dizalice 098 390123

4.4. Opskrba hranom i pićem
Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 

sati osigurava se opskrba gasitelja hranom i pićem. 
Preuzimanje i dopremu hrane i pića vrše vatrogasne 
postrojbe osobnim snagama i sredstvima. 

Tablica 4-4
subjekti za opskrbu hranom i 

pićem
Telefon

Općina Baška Voda 021 620 244

načelnik Joško Roščić 098 448 215

Zamjenik načelnika Filip Vidulin 091 6202442

4.5. Služba prve pomoći
Kod velikih požara (događaju se povrede ili 

nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć 
(liječnik, medicinski tehničar i vozač sanitetskog 
vozila).

Tablica 4-5
zdravstvena ustanova za pružanje prve 

pomoći
Telefon

Hitna pomoć, Stjepana Ivičevića 2, 
Makarska

 94
613 494

4.6. Lučka Kapetanija 
Kod velikih požara po potrebi uključuje se ekipa 

Lučke kapetanije Split, ispostave Makarska za 
potrebe evakuacije putem mora.

Lučka kapetanija Split Telefon

Ispostava Makarska
611 977

091 202 3358

5. OBAVJEŠĆIVANJE OPĆINSKIHU 
ČELNIKA

Kad požar poprimi veće razmjere voditelj 
vatrogasne postrojbe obavješćuje i upoznava 
gradske čelnike sa situacijom na terenu.

Tablica 5-1
gradski čelnici adresa telefon 

načelnik Joško Ročić Rogač, 
Baška Voda 098 448 215

Zamjenik načelnik Filip 
Vidulin Baška Voda 091 6202442

    
- Financiranje provođenje mjera zaštite i gašenja 
šumskih i drugih požara redovnim vatrogasnim 
snagama osigurava se iz proračuna općine Baška 
Voda .
   
- Preventivno operativno dežurstvo. Po utvrđenom 
rasporedu osigurava se iz proračuna općine Baška 
Voda za tu namjenu.
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- Pokriće troškova nastalih pri gašenju šumskih 
požara koji su poprimili veće razmjere i elementarne 
nepogode , osigurava nositelj zaštite od požara u 
skladu sa Zakonom o elementarnim nepogodama, 
Zakonom o vatrogastvu i drugim propisima .
                     
- U slučaju angažiranju snaga s područja Županije 
i šire na području općine Baška Voda , sredstva za 
pokriće troškova osigurati će se iz proračuna općine 
Baška Voda.

6.  ZAVRŠNE ODREDBE               
                      
6.1 U slučaju da šumski požar poprimi razmjere 
elementarne nepogode , načelnik općine Baška Voda 
narediti će poduzimanje i drugih neophodnih mjera 
koje nisu utvrđene ovim Planom , a po prijedlogu 
zapovjednika.

6.2. Sredstva za financiranje operativnog dežurstva 
po Programu aktivnosti vlade Republike Hrvatske za 
2018. godinu, osigurati će se dodatno iz proračuna 
Općine Baška Voda za 2018. godinu.

6.3. Svi nositelji obaveza iz ovog Plana dužni 
su svoje obaveze izvršiti do 01.lipnja , i o tome 
izvijestiti načelnika općine.

6.4. Ovisno o hidrometeorološkim prilikama , 
odnosno stupnju opasnosti od šumskim požara, 
pojedine odredbe iz ovog Plana mogu se mijenjati o 
čemu će odlučivati načelnik općine , a na prijedlog 
zapovjedništva DVD-a.     
       
Klasa:021-05/18-01/7
Ur.broj:2147/02-02-18/01
Baška Voda, 27.04.2018. godine

                                                                     načelnik  
           Joško Roščić

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, 36/09,150/11,144/12,12/17),  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 
i 110/15), članka 28. Statuta Općine  Baška Voda  
(GL br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst), 
članka 34. Poslovnika Općinskog vijeće Baška 
Voda  (GL br. 10/09, 6/13, 11/13,2/17-proč. tekst), 
Općinsko vijeće Baška Voda na svojoj 7. sjednici  
održanoj dana 27. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O povećanju temeljnog kapitala 

TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA BAŠKA 
VODA društva s ograničenom odgovornošću

u 100% vlasništvu Općine Baška Voda

I.
Općina Baška voda kao jedini osnivač  (ili član) 

društva TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA BAŠKA 
VODA društva s ograničenom odgovornošću 
(TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA BAŠKA 
VODA d.o.o.), sa sjedištem u Baškoj Vodi, Obala 
sv. Nikole 65, OIB 34394768505, odlučuje povećati 
temeljni kapital Društva. 

II.
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 
5.000.000,00 kn ( petmilijuna kuna).

III.
Općina Baška Voda kao jedini osnivač (ili 

član) Društva, donosi odluku da se temeljni 
kapital Društva u iznosu od 8.020.000,00 kn 
(osammilijunaidvadesettisuća kuna) poveća 
uplatom u novcu opisanom u članku II. za iznos od 
5.000.000,00 kn (petmilijuna kuna).

Sukladno naprijed navedenom temeljni kapital 
TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA BAŠKA VODA 
društva s ograničenom odgovornošću se povećava:

•	 sa sadašnjeg iznosa od 8.020.000,00 kn 
(osammilijunaidvadesettisuća kuna)

•	 za iznos od 5.000.000,00 kn (petmilijuna 
kuna)

•	 na ukupan iznos od 13.020.000,00 kn 
(trinaestmilijunaidvadesettisuća kuna)

IV.
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 13.0020.000,00 kn 
(trinaestmilijunaidvadesettisuća kuna).

V.
Povećanje temeljnog kapitala obavit će se 

uplatom u novcu  kako slijedi:
-  iznos od 5.000.000,00 kn (petmilijuna 
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kuna) do dana 15. kolovoza 2018. godine

Općina Baška Voda će po Načelniku pred javnim 
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 TURISTIČKO 
ŠPORTSKE LUKE 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 13.0020.000,00 kn 
(trinaestmilijunaidvadesettisuća kuna).

VI.
Načelnik Općine Baška Voda i Direktor Društva 

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

VII.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke Direktor 

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

VII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška 
Voda.

KLASA:021-05/18-01/6
UR.BROJ: 2147/02-01-18/1
Baška Voda, 27. travnja  2018. godine
       
                            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, 36/09,150/11,144/12,12/17),  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 
i 110/15), članka 28. Statuta Općine  Baška Voda  
(GL br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst), 
članka 34. Poslovnika Općinskog vijeće Baška 
Voda  (GL br. 10/09, 6/13, 11/13,2/17-proč. tekst), 
Općinsko vijeće Baška Voda na svojoj 7. sjednici  
održanoj dana 27. travnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
 o

davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni  
izjave  o osnivanju i Odluke  o preuzimanju 

poslovnog udjela
TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA BAŠKA 

VODA d.o.o. 
za turizam, šport i usluge, Baška Voda

Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni  izjave  o 

osnivanju i  Odluke  o preuzimanju poslovnog udjela 
TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA BAŠKA VODA 
d.o.o.  za turizam, šport i usluge, Baška Voda.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine 
Baška Voda.

KLASA:021-05/18-01/6
UR.BROJ: 2147/02-01-18/2
Baška Voda, 27. travnja  2018. godine
       
                           Predsjednik Općinskog Vijeća
             Ante Lončar

     Izjava o preuzimanju poslovnog udjela

JOSKO ROŠČIĆ iz Baške Vode, Zagradina 
36, OIB: 83663078134 – Načelnik Općine Baška 
Voda, Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, OIB 
23958451309, u svojstvu osobe ovlaštene za 
zastupanje za osnivača TURISTIČKO-ŠPORTSKA 
LUKA BAŠKA VODA, društvo s ograničenom 
odgovornošću za turizam, šport i usluge, Baška 
Voda, Obala sv. Nikole 65, upisano u sudski registar 
Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060151249, 
OIB: 34394768505 daje slijedeću

Izjavu o preuzimanju poslovnog udjela u smislu 
čl. 458.st. (2). točka 1 ZDT-a

Kojom ja, JOSKO ROŠČIĆ KAO zz osnivača 
TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA BAŠKA 
VODA, društvo s ograničenom odgovornošću za 
turizam, šport i usluge, Baška voda, Obala sv. Nikole 
65, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u 
Splitu  pod MBS: 060151249, OIB: 34394768505 
u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala 
trgovačkog društva TURISTIČKO ŠPORTSKA 
LUKA BAŠKA VODA d.o.o. od 27. travnja 
2018. godine (dvadeset i treći travnja dvije tisuće 
i osamnaeste godine ) preuzimam u ime društva 
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poslovni udio u nominalnom iznosu od 13.020.000,00 
kn (slovima: trinaestmilijunaidvadesettisuća kuna).

Baška Voda, 27. 04.2018. godine

Odluka o izmjeni Izjave od 19. kolovoza 2015. 
godine  i  Izjave o preuzimanju poslovnog 
udjela u smislu čl.458 st. 2. točka 1. ZTD-a 
od 12.12.2017. godine koja je pohranjena u 

Trgovačkom sudu u Splitu i donošenje novog 
potpunog teksta Izjave

JOSKO ROŠČIĆ iz Baške Vode, Zagradina 
36, OIB: 83663078134 – Načelnik Općine Baška 
Voda, Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, OIB 
23958451309, u svojstvu osobe ovlaštene za 
zastupanje za osnivača TURISTIČKO-ŠPORTSKA 
LUKA BAŠKA VODA, društvo s ograničenom 
odgovornošću za turizam, šport i usluge, Baška 
Voda, Obala sv. Nikole 65, upisano u sudski registar 
Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060151249, 
OIB: 34394768505 daje slijedeću

O D L U K A 
o izmjeni IZJAVE o osnivanju TURISTIČKO-
ŠPORTSKA LUKA BAŠKA VODA, društvo s 
ograničenom odgovornošću za turizam, šport 
i usluge, Baška Voda (čistopis) od 19. kolovoza 
2015. godine i Izjave o preuzimanju poslovnog 
udjela u smislu čl.458 st. 2. točka 1. ZTD-a od 

12.12.2017. godine

U skladu sa odlukama donesenim na današnjoj 
skupštini glede povećanja temeljnog kapitala, 
mijenjaju se odredbe čl. 5. i  6. u kojem se mijenja 
iznos temeljnog kapitala i uloga na iznos od 
13.020.000,00 kuna, odredbe članka 16. koje se 
odnose na povećanje temeljnog kapitala pa iste 
glase:

Članak 1.
Mijenja se članak 5. tako da isti glasi:

TEMELJNI KAPITAL
Ukupan iznos temeljnog kapitala društva je 

13.020.000,00 kuna (trinaestmilijunaidvadesettisuća 
kuna) unesen u društvo u novcu.

Članak 2.
Mijenja se članak 6. tako da isti glasi:

ULOG I POSLOVNI UDIO
Temeljni kapital se sastoji od jednog poslovnog 

udjela u nominalnom iznosu od 13.020.000,00 
kuna (trinaestmilijunaidvadesettisuća kuna) kojeg u 
cijelosti drži jedini član društva.

Članak 3.
Preostale odredbe izjave o osnivanju društva 

(čistopisa) od 19. kolovoza 2015. godine i Izjave 
o preuzimanju poslovnog udjela u smislu čl.458 
st. 2. točka 1. ZTD-a od 12.12.2017. godine ostaju 
neizmijenjene.

Baška Voda, 27. 04. 2018. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN  br. 33/01, 
60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12,123/17 ), članka 44. Statuta 
Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 6/13, 
11/13, 2/17- proč. tekst),  općinski načelnik donosi 

ODLUKU
o imenovanju člana Nadzornog odbora 

turističko-športske luke  “Baška Voda” d.o.o.

Članak 1.

Ovom Odlukom   imenuju se  članovi  Nadzornog 
odbora turističko-športske luke „Baška Voda“ d.o.o.

Članak  2.

Članovi Nadzornog odbora Turističko-športske luke 
„Baška Voda“ d.o.o.  su:

1. Željko Jurišić
2. Dragan Pajović
3. Jurica Topić
4. Miše Jurišić
5. Frano Divić

Članak  3.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van 
snage Odluka o imenovanju članova Nadzornog 
odbora turističko-športske luke „Baška Voda“ d.o.o.  
( GL br. 7/15, 3/17 ).

Članak  4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana   

objave  u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška 
Voda.

KLASA: 022-05/18-01/81
UR.BROJ: 2147/02-04-18/1
Baška Voda,  27. travnja   2018. godine

                                                            Općinski načelnik
                                                            Josko Roščić
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Na temelju članka 44.   Statuta  Općine Baška Voda 
( GL br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13,2/17-proč. tekst 
), članka 14. Odluke o o izboru članova vijeća 
Mjesnih odbora na području općine Baška Voda 
( GL br.  5/14) općinski načelnik  donosi

ODLUKU 
o imenovanju

 Izbornog povjerenstva za provedbu izbora 
članova vijeća Mjesnih odbora

Članak 1.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu  
izbora  članova vijeća Mjesnih  odbora na području 
općine Baška Voda  imenuju se:

1. Ivana Ursić, dipl. iur, predsjednica

2. Jurica Topić, dipl.  iur., zamjenik predsjednice, 
član

3. Nediljko Marušić, član

4. Ines Topić, članica

5.Tonka Jakir, članica

6.Sanda Dragun,članica

Članak 2.
Izborno povjerenstvo  za provedbu  izbora  

članova vijeća Mjesnih  odbora na području općine 
Baška Voda:

- provedbi izbore  za Mjesne odbore na području   
općine Baška Voda,
-brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora 
za članove vijeća,
-imenuje članove biračkog odbora,
-propisuje obrasce u postupku kandidiranja i 
provedbe izbora,
-određuje biračka mjesta ovisno o broju birača, 
odnosno prostornoj udaljenosti, na 
način da broj birača na jednom biračkom mjestu 
omogući glasovanje svih birača u 
vremenu  određenom za glasovanje,
-daje obvezne upute i nadzire rad biračkih 
odbora, 
-utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana 
raspisivanja izbora do njihovog održavanja,
-ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju 
kandidature, 
-nadzire pravilnost izborne promidžbe,
-rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u 
postupku kandidiranja i izbora članova vijeća,

-odlučuje o troškovima izbora,
-prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na 
biračkim mjestima, 
-objavljuje rezultate izbora u lokalnim glasilima,
-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i 
ovom Odlukom.

Članak  3.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon objave  

u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA: 013-01/1-01/02
UR.BROJ: 2147/02-04-18/1
Baška Voda,  27.  travnja 2018.godine

                                                           Općinski načelnik
                                                          Josko Roščić

Temeljem čl. 48. 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), čl. 44. Statuta Općine 
Baška Voda (GL. br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17 
– proč. tekst) , čl. 17. Odluke o načinu korištenja 
javno-prometnih površina  (GL. br. 5/14), općinski 
načelnik donosi

PLAN KORIŠTENJA, RASPOREDA I 
NAMJENA LOKACIJA

ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE 
JAVNIH POVRŠINA NA

PODRUČJU
OPĆINE BAŠKA VODA ZA 2018. 

GODINU

Članak 1.
Javne površine na području Općine Baška Voda 

definirane su Odlukom o komunalnom redu (GL. 
br. 8/15) i Odlukom o načinu korištenja javno-
prometnih površina  (GL. br. 5/14).

Javnim površinama smatraju se ulice, ceste, 
pločnici, tržnice na malo, te ostale površine u 
vlasništvu Općine koje su u javnoj upotrebi, a gdje 
nije proglašena granica pomorskog dobra

Članak 2.
Ovim Planom  utvrđuje se raspored i namjena 

lokacija za privremeno korištenje javno-prometnih 
površina po mjestima na području Općine Baška 
Voda za 2018. godinu
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BAŠKA VODA

ZONA I. (ulica Obala sv. Nikole od crkve sv. Nikole do križanja s Pogradinskom ulicom)

LOKACIJA 1 (Trg ispred zgrade Općine)

VRSTA PREDMETA BROJ 
MJESTA MIKROLOKACIJA DJELATNOST

ŠTAND 
od 1m2 do 2m2 5 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 

9., 10., 11., 12.

Prodaja bižuterije/Prodaja autohtonih 
proizvoda/rukotvorina/ trošarinskih 

proizvoda

LOKACIJA 2 (šetnica ispred zgrade Općine)

VRSTA PREDMETA BROJ 
MJESTA MIKROLOKACIJA DJELATNOST

MONTAŽNA KUĆICA 1 13 Prodaja autohtonih proizvoda/rukotvorina
ŠTAND do 1m2 1 14 Prodaja slatkiša

MONTAŽNA KUĆICA 1 15 Prodaja sladoleda

MONTAŽNA KUĆICA 1 16 Prodaja prirodnih sokova i ostalih voćnih 
prerađevina

PANO 1 17 Izrada privremenih tetovaža
ŠTAND do 1m2 1 18 Izrada i prodaja razglednica
ŠTAND do 1m2 1 19 Prodaja meda
ŠTAND do 1m2 1 20 Prodaja rukotvorina

ZONA II. (Podluka)
LOKACIJA 3.

VRSTA PREDMETA BROJ 
MJESTA MIKROLOKACIJA DJELATNOST

MONTAŽNA 
KUĆICA 1 20. Prodaja sladoleda

MONTAŽNA 
KUĆICA 1 21. Prodaja plodina I slastica

MONTAŽNA 
KUĆICA 1 22. Prodaja pekarskih proizvoda

POKRETNA NAPRAVA 1 23. Prodaja sladoleda
POKRETNA NAPRAVA 1 24. Prodaja palačinki

ZONA II. (predio Bučine i Bungalov naselja Uranija)

LOKACIJA 4. (ispod hotela Horizont)

VRSTA PREDMETA BROJ MJESTA MIKROLOKACIJA DJELATNOST

MONTAŽNA 
KUĆICA/KIOSK 1 25. Prodaja tiska, duhana i ostalih predmeta

MONTAŽNA KUĆICA 1 26. Prodaja sladoleda

PANO 1 27. Izrada privremenih tetovaža

Aparati za zabavu 1 28. Aparat za zabavu
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VRSTA PREDMETA BROJ MJESTA MIKROLOKACIJA DJELATNOST

MONTAŽNA 
KUĆICA/KIOSK 1 29. Prodaja palačinki i kokica

MONTAŽNI KIOSK 1 30. Prodaja voća i povrća i voćnih 
prerađevina

MONTAŽNI KIOSK 1 31. Prodaja bižuterije i suvenira

MONTAŽNA KUĆICA 1 32. Prodaja bižuterije i suvenira

ŠTAND DO 1m2 1 33. Prodaja autohtonih proizvoda i 
rukotvorina

MONTAŽNA KUĆICA 1 34. Ugostiteljstvo/brza prehrana

MONTAŽNA 
KUĆICA/KIOSK 1 35. Prodaja voća i povrća

LOKACIJA 5. (Bučina-potok)

VRSTA PREDMETA BROJ MJESTA MIKROLOKACIJA DJELATNOST

MONTAŽNA 
KUĆICA 2 36., 37. Prodaja bižuterije i plažnih rekvizita

MONTAŽNA 
KUĆICA 1 38. Prodaja palačinki i kukuruza

MONTAŽNA 
KUĆICA 1 39. Prodaja meda, proizvoda od meda i 

suvenira

MONTAŽNI 
OBJEKT 1 40. razno

PROMAJNA

ZONA II. LOKACIJA 6.

VRSTA PREDMETA BROJ MJESTA MIKROLOKACIJA DJELATNOST

ŠTAND do 1m2 1 41. Prodaja suvenira

POKRETNA 
NAPRAVA 1 42. Prodaja sladoleda

MONTAŽNA 
KUĆICA/KIOSK 1 43. Prodaja tiska, duhana i ostalih predmeta

MONTAŽNA 
KUĆICA/KIOSK 2 44., 45. Prodaja voća i povrća

ZONA 3. (Tržnica-ulica Blato)

VRSTA PREDMETA BROJ MJESTA MIKROLOKACIJA DJELATNOST

ŠTAND 
od 1m2 do 2m2 12

46.,47.,48.,49.,50.,
51.,52, 53., 54., 55., 

56., 57.
Prodaja voća/povrća/cvijeća

ŠTAND 
od 1m2 do 2m2 1 58. Prodaja voća/povrća/cvijeća i ostalo
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Članak 2.
MIKROLOKACIJE ZA POTREBE 
POSTAVLJANJA REKLAMNIH I 
OGLASNIH PREDMETA, STALAKA, TE 
OSTALIH STVARI ISPRED MONTAŽNIH 
KUĆICA/KIOSKA ZA PRODAJU VOĆA/
POVRĆA I CVIJEĆA, TE TRGOVAČKE 
ROBE

Javno-prometne površine za postavu, stalaka, 
te ostalih pokretnih stvari ispred montažnih 
kućica/kioska za prodaju voća/povrća i cvijeća, te 
trgovačke robe mogu se dati na korištenje pravnim 
i fizičkim osobama neposredno uz dodjeljeni 
privremeni objekt .

U svrhu cjelogodišnje, sezonske ili prigodne 
prodaje, javno-prometna površina ispred poslovnih 
prostora može se dodjeliti za postavljanje 
maksimalno 2 (dva) reklamna i/ili oglasna predmeta.

Na nogostupima i prostoru namjenjenom za 
pješake ne dozvoljava se postavljanje bilo čega iz 
razloga sigurnosti građana.

Članak 3.
MIKROLOKACIJE ZA POTREBE 
POSTAVLJANJA TOČIONIKA I ŠANKOVA

Javna površina za postavu točionika i šankova  
za obavljanje ugostiteljske djelatnosti može se 
dati na korištenje pravnim i fizičkim osobama 
koje neposredno uz javnu površinu koja se daje na 
korištenje, koriste ili imaju u vlasništvu ugostiteljski 
poslovni prostor, a sukladno Odluci o načinu 
korištenja javno-prometnih površina (GL. br. 5/14).

Članak 4.
MIKROLOKACIJE ZA POTREBE 
POSTAVLJANJA UGOSTITELJSKIH 
STOLOVA I STOLICA (tzv. štekata)

NASELJE BAŠKA VODA

ZONA I.
- mikrolokacija br. 1, Obala sv. Nikole, ispred 
caffe bar-a Stop………… 3,56 m2
- mikrolokacija br. 2, Obala sv. Nikole, ispred 
fast food-a SIESTA…… 13,50 m2
- mikrolokacija br. 3, Obala sv. Nikole, ispred 
caffe bar-a Urania………… 21,46 m2
- mikrolokacija br. 4, Obala sv. Nikole, ispred 
pizzeria Dalmatino………… 46,00 m2
- mikrolokacija br. 5, Obala sv. Nikole, ispred 
slastičarne Portun………… 52,00 m2
- mikrolokacija br. 6, Obala sv. Nikole, ispred 
caffe bar-a Srida…………… 42,48 m2
- mikrolokacija br. 7, Obala sv. Nikole, ispred 
restorana Victoria………… 55,92 m2

ZONA II.
- mikrolokacija br. 8, Trg fra Gabre 
Cvitanovića, bočno uz restoran 
Victoria................................................ 30,14 m2

- mikrolokacija br. 9, Trg fra Gabre Cvitanovića, 
ispred bistro-a Madam………............ 40,09 m2
- mikrolokacija br. 10, Obala sv. Nikole, ispred 
caffe bara Riva……………................ 85,24 m2
- mikrolokacija br. 11, Obala sv. Nikole, ispred 
restorana Palac………….................... 62,71 m2
- mikrolokacija br. 12, Obala sv. Nikole, ispred 
pizzeria Papagaj………...................... 50,00 m2
- mikrolokacija br. 13, Obala sv. Nikole, ispred 
caffe bar-a Bis mora…………............. 21,00 m2
- mikrolokacija br. 14, Obala sv. Nikole, ispred 
rstorana Karlo…………...................... 57,40 m2
- mikrolokacija br. 15, ulica Podluka, ispred 
caffe bar-a Bahari……….................... 92,25 m2
- mikrolokacija br. 16, ulica Podluka, ispred 
caffe bar-a SESSIO j.d.o.o………… ..59,40 m2
- mikrolokacija br. 17, ulica Podluka, ispred 
caffe bar-a Bili…………… .................96,30 m2
- mikrolokacija br. 18, ulica Podluka, ispred 
caffe bar-a Plavi val……………....... 108,29 m2
- mikrolokacija br. 19, ulica Podluka, ispred 
caffe bara Arija………….................... 70,48 m2
- mikrolokacija br. 20, ispred ugostiteljskog 
objekta BORIK……………............. 338,68 m2
- mikrolokacija br. 21, bungalovi Uranija, ispred 
fast food-a Valeo……………...............50,00 m2

ZONA III.
- mikrolokacija br. 22, ulica Blato, ispred 
restorana Mars………………............ 24,60 m2
- mikrolokacija br. 23, Iza palaca, ispred 
restorana King……………………..... 18,72 m2
- mikrolokacija br. 24, Iza palaca, ispred hotela 
Croatia……………............................. 37,40 m2
- mikrolokacija br. 25, Iza palaca, bočno uz 
pizzeria Papagaj…………................... 29,18 m2
- mikrolokacija br. 26, ul. Fra Jure Radića, ispred 
fast food-a…………............................. 4,20 m2
- mikrolokacija br. 27, ul. Vladimira Nazora, 
ispred bistroa Galeb……………........... 7,35 m2

Ukoliko vlasnik ugostiteljskog objekta želi 
koristiti površinu veću od propisane, dužan je 
podnijeti poseban zahtjev uz pozitivno mišljenje 
Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i 
komunalno-prometne poslove.
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Članak 5.
Zahtjev za dodijelu javno-prometne površine se 

podnosi na propisanim obrascima koji se nalaze u 
službenim prostorijama Općine Baška Voda.

Zahtjevu se obavezno prilaže:

1. preslik osobne iskaznice odgovorne osobe

2. izvod iz poslovnog, sudskog (trgovačkog), 
strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg 
registra kojim se dokazuje postojanje registrirane 
djelatnost u svezi Oglasa

3. pozitivno mišljenje Upravnog odjela za 
gospodarenje prostorom i komunalno-prometne 
poslove ukoliko je došlo do promjene načina 
korištenje ili do promjene vlasnika ugostiteljskog 
objekta u odnosu na prethodnu godinu

4. potvrda Upravnog odjela za proračun i 
financije da ne postoji dugovanje prema Općini 
Baška Voda (potvrda se odnosi i na nekretninu koja 
je sjedište obrta/pravne osobe) – ne starija od 30 
dana

5. potvrda tvrtki koje su u većinskom 
vlasništvu Općine baška Voda da nema dugovanja 
(Komunalno poduzeće Gradina-Baška Voda d.o.o., 
TŠL Baška Voda d.o.o., Dječji vrtić Ježić) – ne 
starija od 30 dana

6. potvrdu nadležne Porezne uprave o 
nepostojanju duga po osnovi javnih davanja – ne 
starija od 30 dana

7. 70,00 kuna upravne pristojbe

8. izjava kojom se daje suglasnost komunalnim 
redarima Općine Baška Voda za uklanjanje i odvoz 
na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog 
upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan 
odobrene lokacije, koji se nalaze na lokaciji nakon 
isteka ili ukidanja Rješenja, te ukoliko su postavljene 
bez odobrenja.

Članak 6.
LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH 
PREDMETA NA ZEMLJIŠTE U PRIVATNOM 
VLASNIŠTVU

Pokretna prodaja na zemljištu u vlasništvu 
pravnih i fizičkih osoba može se obavljati samo 
po prethodno ishodovanoj suglasnosti Komisije 
uz uvjet da se radi o vlastitom zemljištu koje ima 
odgovarajući pristup s javno-prometne površine, te 
samo za prodaju koja ne postoji na javno-prometnoj 
površini i/ili na pomorskom dobru u naselju Općine 
Baška Voda za koje se traži suglasnost.

Članak 7.
Pokretnu prodaju na zemljištu koje je u 

privatnom vlasništvu Komisija će odobriti ukoliko 
se radi o prodaji koja je turistički atraktivna, te služi 
proširivanju turističke ponude pojedinih naselja 
Općine Baška Voda.

Članak 8.
Trgovinama koje prodaju i izlažu  trgovačku 

robe na klupama i policama isped pročelja trgovina 
može se izdati suglasnost uz uvjet da je osigurana 
nesmetana pješačka komunikacija javno-prometnom 
površinom, a udaljenost izložene robe od ruba 
kolnika mora iznositi minimalno 1,5 metar.

Članak 9.
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za pokretnu 

prodaju se podnosi na propisanim obrascima koji 
se nalaze u službenim prostorijama Općine Baška 
Voda.

Zahtjevu se obavezno prilaže:

1. preslik osobne iskaznice odgovorne osobe

2. izvod iz poslovnog, sudskog (trgovačkog), 
strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg 
registra kojim se dokazuje postojanje registrirane 
djelatnosti koja će se obavljati 

3. mišljenje Upravnog odjela za gospodarenje 
prostorom i komunalno-prometne poslove ukoliko 
se radi o novim djelatnostima i objektima u odnosu 
na prethodnu godinu

4. potvrda Upravnog odjela za proračun i 
financije da ne postoji dugovanje prema Općini 
Baška Voda (potvrda se odnosi i na nekretninu koja 
je sjedište obrta/pravne osobe)- ne starija od 30 dana

5. potvrda tvrtki koje su u većinskom 
vlasništvu Općine baška Voda da nema dugovanja 
(Komunalno poduzeće Gradina-Baška Voda d.o.o., 
TŠL Baška Voda d.o.o., Dječji vrtić Ježić)- ne starija 
od 30 dana

6. Potvrdu nadležne Porezne uprave o 
nepostojanju duga po osnovi javnih davanja-ne 
starija od 30 dana

7. dokaz o vlasništvu nad zemljištem

8. opis djelatnosti/asortimana sa fotografijama 
i dimenzijama prodajnog objekta

9. 20,00 kuna upravne pristojbe

Članak 10.
Korisnici javno-prometnih površina dužni su 

se pridržavati Odluke o komunalnom redu Općine 
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Baška Voda, te Odluke o načinu korištenja javno-
prometnih površina.

Članak 11.
Komisija za dodijelu javno-prometnih površina 

na privremeno korištenje (u nastavku: Komisija) 
nadležna je za izdavanje Rješenja za privremeno 
korištenje javno-prometnih površina (u nastavku: 
Rješenje) i suglasnosti za prodaju na privatnom 
zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba (u 
nastavku: suglasnost).

Komisija se sastoji od predsjednika i 4 člana.
Komisija je dužna utvrditi usklađenost zahtjeva 

sa ovim Planom.

Nakon što se utvrdi da pojedini zahtjev za 
privremeno korištenje javne površine sadrži sve 
potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli javne 
površine na privremeno korištenje.

- Komisija će razmatrati  prispjele zahtjeve 
za privremeno korištenje javne površine ukoliko 
je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje 
obaveze prema Općini Baška Voda i prema 
tvrtkama u vlasništvu/suvlasništvu Općine Baška 
Voda, kao i prema nadležnoj poreznoj upravi, 
obveze iz prethodne godine vezano za postupak 
privremenog korištenja javne površine, te ukoliko 
nije gospodarski koristio javnu površinu bez pravne 
osnove i /ili uzrokovao štetu na javnoj površini.

- Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više 
zahtjeva prednost će imati podnositelj zahtjeva 
koji je podnio zahtjev za samo tu mikrolokaciju, te 
kojem nije odobreno korištenje pomorskog dobra.

- Ukoliko se utvrdi da je više podnositelja 
zahtjeva podnijelo zahtjev za samo tu mikrolokaciju, 
te ukoliko ne koriste pomorsko dobro, prednost će 
imati ranije zaprimljeni zahtjev računajući od dana 
objave Oglasa.

- Prednost u Zoni III. (Tržnica) će imati 
podnositelj zahtjeva koji podnese zahtjev za 
korištenje javne površine na cjelogodišnje 
korištenje.

- Javna površina dodijelit će se na privremeno 
korištenje prema trajanju obrta za sezonske 
poslove, a najduže od 1.06. do 15.10., dok će se 
za postavljanje stolova I stolica dodijelit na 1 
kalendarsku godinu neovisno jeli se koristi sezonski 
ili cijelu godinu. 

- Za mikrolokacije za koje postoji interes za 
dodatna ulaganja u uređenje okoliša, uređenje po-
stojećih objekata, ulaganja u javne površine i sl., 
Komisija će prednost dati podnositelju čijim se 

Planom1 uređenja predviđa veće ulaganje u trajno 
uređenje mikrolokacije i podizanje razine usluge.

Članak 12.
Komisija zadržava pravo ukidanja, izmještanja ili 

promjene namjene pojedinih mikrolokacija, a u cilju 
zadovoljenja potreba stanovništva i proširivanja 
turističke ponude.

Članak 13.
Komisija zadržava pravo ponude druge neiskorištene 
lokacije podnositelju zahtjeva kojem nije odobrena 
zatražena lokacija.

Članak 14.
Režijski troškovi (voda, struja, čišćenje lokacije 

i ostalo) će se posebno naplaćivati na teret korisnika 
javne površine.

Članak 15.
Sastavni dio ovog Plana je grafički prikaz javno-

prometnih površina na području Općine Baška Voda.

Članak 16.
Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon  dana objave 

u Glasniku službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA: 363-01/18-01/01
URBROJ: 2147/02-02-18/1
Baška Voda, 27.04 2018.

                                                          Općinski načelnik
                                                         Josko Roščić

1  Prema potrebi, ovisno o atraktivnosti lokacije.
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