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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BAŠKA VODA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Baška Voda, 08. ožujka 2022. 

 

 

 

ZAPISNIK 

(o sjednici se vodi tonski zapis) 
 

Sa četvrte sjednice Općinskog vijeća Baška Voda, održane dana 08. ožujka 2022. u 

prostorijama Omladinskog doma Baška Voda, s početkom u 12,00 sati. 

 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: 

 

Ante Lončar 

Frano Divić 

Vicenco Cvitanović 

Lovre Topić 

Ivan Granić 

Nikša Staničić 

Dražen Radojković 

Matejas Jozipović 

Josip Topalović 

Ljubo Topić (u 13:37 napustio sejdnicu) 

Rajko Jurišić (14:25 napustio sjednicu) 

Ines Buljubašić  

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: 

 

Dragan Svalina 

 

OSTALI NAZOČNI: 

 

- Josko Roščić, načelnik Općine Baška Voda 

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

komunalno-prometne poslove 

- Nediljko Marušić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije 

- Marino Babić, upravitelj Vlastitog pogona 

- Ana Nemčić, upravni referent – zapisničar 

- Željko Lozić, komunalni redar 

- Miro Andrijašević, portir-dostavljač 
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Presjednik općinskog vijeća Ante Lončar pozdravio je prisutne na sjednici, utvrdio postojanje 

kvoruma, te predložio sljedeći  

 

 

DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća 
2. Prijedlog za izbor Odbora za statut i poslovnik 
3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine s 

Prijedlogom Zaključka o prihvaćanju 
4. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja ‘’BAST 

SJEVER – I1’’ 
5. Izvješće o prispjelim zahtjevima za izradu Urbanističkih planova uređenja na području 

Općine Baška Voda s Prijedlogom Zaključka o prihvaćanju 
6. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala TURISTIČKO-ŠPORTSKE LUKE 

BAŠKA VODA društva sa ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Općine 
Baška Voda 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni I dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Baška Voda 
8. Prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora na č.z. 2932/1 

k.o. Bast-Baška Voda u Promajni 
9. Prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora u ugostiteljskog 

objekta konobe ‘’Biston’’ u Bastu, na č.z. 6162, č. zgr. *318 k.o. Bast-Baška Voda 
10. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Baška Voda za 2021. godinu 

 

 

U ime kluba Vijećnika Nezavisne liste mladih, vijećnik Jozipović ponovno napominje kako 

predsjednik Općinskog vijeća ne postupa po zakonu, naputku i mišljenju Ministarstva 

pravosuđa i uprave, te nadalje predlaže nadopunu dnevnog reda sa sljedećim točkama: 

1. Prijedlog Odluke o donošenju UPU 1-2 Baška Voda (iznad mehaničarske radionice), 

Odluka o donošenju UPU 2-1 Promajna , Odluka o donošenju UPU 2-3 T1 Promajna (cijelo 

područje) i Odluka o donošenju izrade UPU-a iznad igrališta  

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ukrajinskih izbjeglica u staru školu u Bastu 

 

Prva predložena točka nadopune dnevnog reda nije prihvaćena većinom glasova PROTIV. 

Druga predložena točka dnevnog reda nije prihvaćena većinom glasova PROTIV. 

 

Općinski načelnik predložio je nadopunu dnevnog reda sa sljedećom točkom: 

1. Prijedlog Odluke o prihvatu prognanika iz ratom zahvaćenih područja u Ukrajini na prostor 

Općine Baška Voda 

 

Predložena točka dnevnog reda prihvaćena je većinom glasova za. 

 

Vijećnik Jozipović kaže kako se ne može o točci istog naziva kao nadopuni dnevnog reda 

prvo glasati protiv, a onda o točci istog naziva glasati za. 

Predsjednik Općinskog vijeća i općinski načelnik odgovaraju kako se ne radi o točci istog 

naziva. 

 

Dnevni red predložen od strane predsjednika Općinskog vijeća uz točku nadopune 

općinskog načelnika usvojen je većinom glasova ZA /PROTIV Jozipović, Topalović, 

Topić/. 
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AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Jurišić vezano uz urbanistički plan kaže je mislio da kolega Matejas misli na 

detaljan urbanistički plan te postavlja pitanje postoji li ikakva mogućnost da se napravi taj 

detaljan plan. Općinski načelnik se nadovezuje i kaže da se isključivo može raditi po našem 

prostornom planu UPU može raditi i kako je vijećnik Matejas dobro nabrojao. Vijećnik 

Jurišić postavlja drugo pitanje koje se odnosi na strategiju razvoja Općine Baška Voda i 

njegovo produžavanje rokova, te pita da li se išta radi po tom pitanju. Općinski načelnik 

odgovara kako su se po dogovoru sa izrađivačem nabavile katastarske i ortofoto podloge 

vezane uz izradu dopune prostornog plana, odnosno novog prostornog plana za koji ćemo 

predložiti da se iza ljeta krene u realizaciju, a u sklopu čega je strategija razvoja općine. 

Vijećnik Topić postavlja pitanje koliko općina izdvaja sredstava za Hrvatsku gorsku službu 

spašavanja. Općinski načelnik odgovara da ne izdvaja ništa jer je postala privatna udruga. 

Vijećnik Topić predlaže da se odredi neka cifra s obzirom da se dosta akcija odvija na 

području općine. 

Vijećnik Topalović kaže kako smo svjedoci da se objekti u Baškoj Vodi rade bez 

građevinskih dozvola, te da tako i predsjednik vijeća često stavlja osobni interes iznad općeg 

gdje je čisti primjer onaj objekt kraj pizzerie Karlo. Obraćajući se predsjedniku vijeća, kaže 

kako je 2015.te godine dobio građevinsku dozvolu za nadogradnju i rekonstrukciju postojećeg 

objekta, a da bi uopće dobili građevinsku dozvolu morao je zadovoljiti određene propise o 

gradnji. Isto tako, da bi dobili dozvolu morali ste imati parking za vozila. Napominje kako 

imaju dokumenti gdje je ta čestica 261 od 47 kvadrata upisana na sudu, katastru i 

građevinskoj dozvoli, međutim sudski vještak je procijenio da je ta čestica 23 kvadrata gdje se 

dolazi do zaključka da su napravljene nelegalne radnje da bi se povećala kvadratura te da je 

na toj istoj čestici godinama bio štand koji je davao u najam za izradu majica. Postavlja 

pitanje da li je taj štand dijelom ili cijeli bio njegovoj zemlji ili na javnoj površini. Kaže kako 

je 2017.te godine građevinska dozvola glasila na nadogradnju i rekonstrukciju, te da je 

2017.te bila i prijava gradilišta jer je plan istjecao. Taj objekt je u potpunosti srušen, dakle nije 

došlo ni do rekonstrukcije ni nadogradnje, već kompletna nova gradnja, a što znači da se 

moralo ići prema novome planu, iako se zna da je to prodao trećoj osobi. Kaže kako je 

građevinsku opet prijavio na svoju majku, iako su u posjed stupili novi vlasnici. Postavlja 

pitanje da li su kriteriji kada je on u pitanju ili netko blizak njemu isti ili vrijede druga pravila.  

Predsjednik vijeća Lončar odgovara da on nije vlasnik te da to nema veze s njim.  

U međuvremenu je došlo do nadglašavanja između predsjednika općinskog vijeća, vijećnika 

Topalovića i Jozipovića gdje je predsjednik vijeća dao opomenu vijećniku Jozipoviću i 

Topaloviću.  

Vijećnik Jozipović podsjeća predsjednika vijeća na povrede poslovnika te mu kaže da pročita 

još jednom poslovnik, da se nauči na kritiku te da ponašanjem nije zaslužio da obnaša čast 

predsjednika vijeća. Nadalje, vijećnik Jozipović kaže kako je razgovarao sa državnim 

institucijama te kako će brzo i oni doći na red. Konkretno pitanje postavlja vezano uz 

kamenolom Bast; zašto ste proveli lažni natječaj i predmet natječaja. Kaže kako imaju izjave 

pojedinih zainteresiranih ljudi koji su se javili na natječaj te kaže kako je vijećnik i 

predsjednik Mjesnog odbora Bast dovodio ljude i pokazivao sasvim jednu određenu količinu 

materijala koja je bila predmet natječaja. Ti ljudi se nisu objektivno izjasnili o natječaju jer su 

mislili da je predmet stvarni natječaja od 550.000 kuna taj materijal koji je kolega vijećnik 

pokazivao. Kaže kako se na kraju radilo o izigravanju natječaja gdje je općina oštećena jer se 

radi o prevari materijalom koji nije bio predmet natječaja. Postavlja pitanje načelniku zašto 

ste izigrali te ljude. Kaže kako mu mještani u inbox postavljaju pitanja te pita da li i ostali 

mogu svoje  građevinske iskope i sve ostale materijale kao što njegova kćer dovodi, koristiti u 
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tu privilegiju. Postavlja načelniku i drugo pitanje; kako je moguće da je klizište prema 

Baškom polju ukinuto odnosno da više nije klizište, a nijedan čin nije napravljen da bi se to 

klizište saniralo. Vijećnik Jozipović kaže predsjedniku Općinskog vijeća, nastavno na ono što 

je vijećnik Topalović iznio, da je iskoristio svoju časnu funkciju predsjednika vijeća, donio i 

potpisao donošenje izmjena plana, lažirao početak radova da bi zaštitio građevinsku dozvolu 

jer je znao da kad nastupe novi planovi građevinska dozvola neće više vrijediti. Kaže kako je 

počinio kazneno djelo, odnosno ne on nego njegova mama. Kaže kako je on kao predsjednik 

komisije za javno-prometne površine koristio 33 kvadrata općinske zemlje, a gdje je načelnik 

izjavio da nije znao da ta 33 kvadrata pripadaju općinskoj površini, oštetio općinu u iznosu od 

15 godina puta 33.000 kuna koliko je i cijena kvadrata na toj zoni, a uzgred je njegova mama 

iznajmljivala i naplaćivala korisniku taj iznos po 'rekla-kazala' cca 9.000 eura godišnje. Kaže 

predsjedniku vijeća kako sebi nije dodjeljivao javnu površinu, nije je stavljao na natječaj, jer 

mu je to sve načelnik omogućavao te da se zato ovako i ponaša.    

Predsjednik vijeća Lončar odgovara vijećniku da pozdravi bivšeg kupca koji mu je dostavio 

dokumentaciju.  

Općinski načelnik odgovara da se po pitanju Basta pričaju nebuloze. Natječaj je proveden, 

provjerila ga je rudarska inspekcija te utvrdila da je više-manje sve u redu. Također je 

provjerila i sve ugovore sa Republikom Hrvatskom o darovanjima i agencijom. Utvrdili su da 

imamo pravo na mljevenje i na još određenu količinu, sukladno zakonu, izvesti vanka. 

Upućuje im da se ne šuljaju po noći po tuđim gradilištima jer su nekim ljudima stvari nestale. 

Nadalje, kaže kako je bila i pomorska inspekcija, sanitarni inspektor vezano uz Baško polje te 

da su se jednostavno nasmijali. Po pitanju klizišta, klizište je odredio sudski vještak te sud 

presudio da je to klizište. Komunalni redari i radna jedinica su po onome što se dogodilo jako 

dobro reagirali.  

Vijećnik Jozipović kaže da nije zadovoljan odgovorom i moli pisani odgovor, te napominje 

kako je na prethodna tri vijeća zatražio pisane odgovore koje nikad nije dobio. U ime Kluba 

vijećnika NLM postavlja pitanje predsjedniku vijeća kada će dati ostavku sa mjesta 

predsjednika NK Urania da za 100.godišnjicu, a kao jedan od najnesposobnijih predsjednika, 

više ne upropaštavate dva milijuna kuna koje ima na raspolaganju, te što ima i snimljeno da 

na ruke isplaćuje igračima 1750 kuna, a po 4-5 tisuća kuna im daje u koverti.   

Predsjednik vijeća Lončar odgovara da je sutra spreman dati ostavku i predložiti Matejasa 

Jozipovića jer on svojim igračima kupuje stanove.  

Vijećnik Jurišić postavlja pitanje vezano uz Krvavicu, koja je struktura odnosno što se 

promijenilo te da li je stvar riješena. 

Općinski načelnik odgovara da se nije promijenilo ništa, preuzela ju je Lučka uprava, prema 

saznanjima jedan dio računa je fiskaliziran, a jedan nije te kaže kako za par dana ima razgovor 

sa županom.  

 

 

Ad. 1. 

Predsjednik vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice 

Općinskog vijeća.  

Vijećnik Jozipović daje primjedbu na zapisnik; kaže kako se i dalje mijenja zapisnik i u njega 

stavlja ono što paše da sjednica ispadne kristalno jasna i čista i bez ikakvih problema. Traži da 

decidirano piše da nije postupljeno po zakonu, statutu i poslovniku te da nisu stavljene 

njihove točke za koje je ministarstvo naredilo da se stave. Samo se vidi da se glasovalo o 

prijedlogu nadopune, ali se ne vidi da niste htjeli staviti te točke. Kada se raspravljalo o tome 

da sjednica nije legalna, kako kaže, brzinski su se provukle pet točki dnevnog reda. Navodi 

kako su tražili stanku i mišljenje odbora za statut i poslovnik, a taj odbor nije postojao, te su 

sve radnje bile nelegalne, a ne piše da nakon stanke nije dano mišljenje odbora za statut i 
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poslovnik jer on nije ni postojao. Nadalje, kaže kako oni nisu bili suzdržani jer oni nisu za 

ništa bili glasali. Zatražio je da se u zapisnik unese da Odbor za statut i poslovnik nije mogao 

dati mišljenje jer nije ni postojao te da u točci gdje je tražio amandman boćarskog kluba piše 

'Boćarski klub Biston' .   

Većinom glasova ZA, usvojen je zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća. 

 

U 12:42 određuje se stanka u trajanju od 5 minuta. 

 

Ad. 2. 

Predsjednik vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda Prijedlog za izbor Odbora za Statut i 

Poslovnik. Pristigla su dva prijedloga članova Odbora za Statut i Poslovnik. Prvi prijedlog je 

podnesen u ime Kluba vijećnika HDZ-a te glasi: 

1. Vicenco Cvitanović, za predsjednika 

2. Frane Divić, za člana 

3. Dražen Radojković, za člana 

 

Drugi prijedlog je podnesen u ime Kluba vijećnika NLM te glasi: 

1. Matejas Jozipović, za predsjednika 

2. Ines Buljubašić, za člana 

3. Rajko Jurišić, za člana 

 

Prvi prijedlog usvojen je većinom glasova ZA /PROTIV Jozipović, Topalović, Topić, 

Buljubašić, Jurišić/  te je donesen 

Zaključak o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 

Ad. 3. 

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

razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine s Prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.  

Vijećnik Jozipović kaže kako se u prošlom Izvješću načelnika za prvih šest mjeseci, isto nije 

ni usvajalo niti se glasalo o tome, a sada se to isto usvaja i o tome se glasa. Pita predsjednika 

vijeća koja je procedura ispravna te kaže da je došlo do povrede poslovnika. 

Traži mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik.  

Na traženje vijećnika Jozipovića u 12:52 se određuje stanka u trajanju od 10 minuta. 

Vijećnik Vicenco Cvitanović u ime Odbora za Statut i Poslovnik kaže da je općinski načelnik 

redovito davao izvješća koja su usvojena redovnim glasanjima. Vijećnik Jozipović kaže da 

predsjednik Odbora laže jer se nije glasalo o izvješću niti je bila rasprava o izvješću 

načelnika. Kaže kako je sinoć poslušao CD te kako je na njegovo vlastito traženje da se o 

izvješću raspravlja i glasa predsjednik vijeća rekao da se o tome ne raspravlja niti glasa, što je 

zaključno da izvješće načelnika za nije uopće usvojeno.  

Općinski načelnik je ukratko obrazložio točku. Između ostaloga je naveo da u izvješće nije 

unio da je pri kraju mljevenje žala u Kavi radi dohrane plaža, da se planira vratiti stara 

kapelica na Rogaču, na mjestu gdje je i nekada bila postavljena te da će se do sezone napraviti 

informacijski centar u Promajnoj. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća i 

vijećnik Jozipović, većinom glasova ZA /PROTIV Jozipović, Topalović, Topić, Jurišić, 

Buljubašić/ donesen je 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj-

prosinac 2021. godine 
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Ad. 4. 

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

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ''BAST SJEVER – I1'' .  

Općinski načelnik je ukratko obrazložio točku.  

U raspravi su sudjelovali općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća Lončar, vijećnik 

Jurišić, vijećnik Jozipović osobno i u ime Kluba vijećnika NLM, vijećnik Divić i Marino 

Babić.  

Nakon rasprave većinom glasova ZA /PROTIV Jozipović, Topalović / donesena je  

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ''BAST SJEVER –

I1'' 

 

Ad. 5. 

Predsjednik vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda Izvješće o prispjelim zahtjevima za 

izradu Urbanističkih planova uređenja na području Općine Baška Voda s Prijedlogom 

Zaključka o prihvaćanju. Općinski načelnik je ukratko obrazložio točku. Nabrojao je sve 

podnositelje zahtjeva i naveo kako se neće svi podneseni zahtjevi raditi, već vjerovatno samo 

dva od njih, dok će ostalo biti odbijeno. 

U raspravi su sudjelovali općinski načelnik, vijećnik Jozipović osobno i u ime Kluba 

vijećnika NLM i vijećnik Jurišić. Vijećnik Jozipović je u ime Kluba vijećnika NLM iznio stav 

da se svim domaćim ljudima omogući podizanje 3 kata na kućama bezuvjetno, a uz suglasnost 

i 4 kata, bez parkinga ni ičega te stav da nisu za to da se Baška Voda širi preko magistrale te 

donošenje cijelih UPU-a, a ne djelomičnih. Općinski načelnik kaže da se slaže sa vijećnikom 

te da ni on nije za širenje preko magistrale te da je za donošenje cijelih UPU-a zbog čega se 

neki zahtjevi neće ni prihvatiti. 

Nakon rasprave većinom glasova ZA /PROTIV Jozipović, Topalović/SUZDRŽAN Jurišić, 

Buljubašić/ usvojen je 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prispjelim zahtjevima za izradu Urbanističkih 

planova uređenja na području Općine Baška Voda 

 

Ad. 6. 

Predsjednik vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o povećanju 

temeljnog kapitala TURISTIČKO-ŠPORTSKE LUKE BAŠKA VODA društva s 

ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Općine Baška Voda.  

Općinski načelnik je ukratko obrazložio točku. 

U raspravi su sudjelovali općinski načelnik, vijećnik Jozipović i vijećnik Jurišić. 

Nakon rasprave većinom glasova ZA /PROTIV Jozipović, Topalović, Jurišić, Buljubašić/ 

donesena je  

Odluka o povećanju temeljnog kapitala TURISTIČKO-ŠPORTSKE LUKE BAŠKA 

VODA društva s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Općine Baška Voda 

 

 

Ad. 7. 

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

Odluke o komunalnom redu Općine Baška Voda. Općinski načelnik je ukratko obrazložio 

točku. U raspravi su sudjelovali općinski načelnik i vijećnik Jozipović. 

Nakon rasprave većinom glasova ZA /PROTIV Jozipović, Topalović, Buljubašić/ donesena je 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Baška Voda 

 

 



7 

 

 

Ad. 8. 

Predsjednik vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o produženju 

ugovora o zakupu poslovnog prostora na č.z. 2932/1 k.o. Bast-Baška Voda u Promajni.  

Općinski načelnik je ukratko obrazložio točku.  

U raspravi su sudjelovali općinski načelnik, vijećnik Jozipović i vijećnik Topalović. Vijećnik 

Jozipović naglašava i pita predsjednika vijeća da li je dobio zahtjev kojim su zatražili 

nadopunu materijala po ovoj i sljedećoj točci, a koja se odnosi na produženja ugovora o 

zakupu, na način da se dostave predmetni ugovori. Predsjednik vijeća je odgovorio da je 

upoznat sa zahtjevom. Vijećnik Jozipović kaže da je razgovarao sa Ministarstvom uprave te 

da po njihovom naputku između vijećnika u odlučivanju nema tajni. Kaže da se ne radi po 

zakonu, da vijećnici ispred sebe trebaju imati ugovor na temelju kojega će glasati, te da 

odluka na temelju koje se postupa iz 2006. nije usklađena sa zakonom o javnim natječajima i 

zakonu o raspolaganju državnom imovinom. Nadalje, kaže kako neće i ne može glasati za 

ovakvu točku bez ugovora. 

Nakon rasprave većinom glasova ZA /PROTIV Jozipović, Topalović, Buljubašić/ donesena je 

Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora na č.z. 2932/1 k.o. Bast-

Baška Voda u Promajni 

 

Ad. 9. 

Predsjednik vijeća otvorio je devetu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o produženju 

ugovora o zakupu poslovnog prostora ugostiteljskog objekta konobe ''Biston'' u Bastu, na č.z. 

6162, č.zgr *318 k.o. Bast-Baška Voda.  

Općinski načelnik je ukratko obrazložio točku.  

U raspravi su sudjelovali općinski načelnik, vijećnik Jozipović i vijećnik Topalović. Vijećnik 

Jozipović kaže da se ovdje radi o kriminalu i pogodovanju vijećnika Lovre Topića koji glasa 

za svoga sina, načelnika ko predlagatelja za sina svoje sestre. Kaže da je jedan od uvjeta na 

natječaju bio da prostor mora raditi kroz cijelu godinu zbog čega su bivši koncesionari 

odustajali jer im je to bilo teško opterećenje za poslovanje. Pita zašto se produžava ugovor 

čovjeku koji se nije držao ugovora i uvjeta natječaja da radi tokom cijele godine. Navodi i da 

u zemljišniku predmetna čestica nije u vlasništvu općine već bratinstva dobrih duša odnosno 

crkve. Općinski načelnik kaže da pravni sljedbenik bratinstva dobrih duša nije crkva nego  

Općina Baška Voda. Vijećnik Jozipović traži da uđe u zapisnik da se radi o još jednom 

kriminalu načelnika i predsjednika vijeća gdje izravno pogoduju članovima obitelji dajući u 

najam atraktivan ugostiteljski objekt, iako u zadnjim stavkama ugovora ne piše da se on pod 

istim uvjetima može produžiti.  

Nakon rasprave većinom glasova ZA /PROTIV Jozipović, Topalović, Buljubašić/ 

SUZDRŽAN Topić/ donesena je 

Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora ugostiteljskog objekta 

konobe ''Biston'' u Bastu, na č.z. 6162, č.zgr *318 k.o. Bast-Baška Voda 

 

 

Ad. 10. 

Predsjednik vijeća otvorio je desetu točku dnevnog reda Godišnja analiza stanja sustava 

civilne zaštite Općine Baška Voda za 2021. godinu.  

Općinski načelnik je ukratko obrazložio točku. Vijećnik Jozipović daje primjedbu, kaže da 

udruge nisu podobne, da je Putin najbliži vladanju i ponašanju Općini Baška Voda.  

Nakon rasprave većinom glasova ZA /PROTIV Jozipović, Topalović, Buljubašić/ donesena je 

Godišnja analiza sustava civilne zaštite Općina Baška Voda za 2021. godinu 
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Ad. 11. 

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

prognanika iz ratom zahvaćenih područja u Ukrajini na prostor Općine Baška Voda. 

Općinski načelnik je ukratko obrazložio točku.  

Vijećnik Jozipović daje amandman koji glasi: prihvaćanje prognanika iz Ukrajine, isključivo 

ukrajinaca odnosno ukrajinske narodnosti.  

Većinom glasova PROTIV amandman nije prihvaćen. 

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena  

Odluka o prihvatu prognanika iz ratom zahvaćenih područja u Ukrajini na prostor 

Općine Baška Voda 

 

 

 

Sastavni dio ovoga zapisnika je CD snimak. 

 

Zapisnika sastavila 

Ana Nemčić 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Lončar 


