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Na temelju članka 110. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem
i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br.
10//09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst ) članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br.10/09, 6/13,
11/13, 2/17- proč. tekst), Općinsko vijeće Baška Voda na 3. sjednici održanoj dana 12 . rujna 2017. god.
donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
Proračun Općine Baška Voda izvršen je kako slijedi:
I
OPĆI DIO
Članak 1.
Ukupni prihodi i primici proračuna općine Baška Voda utvrđuju se u iznosu od ........22.635.242,96 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna općine Baška Voda utvrđuju se u iznosu od ........20.774.640,57 kuna.
Razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – VIŠAK ......................1.860.602,39 kuna.
Prihodi i rashodi ostvareni su kako slijedi:
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koje potvrdi Općinsko vijeće, uz suglasnost Vlade
Republike Hrvatske.
Ukupna obveza Općine za zaduživanje u 2017.
godini može iznositi najviše do 20% ostvarenih
prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se
zadužuje s time da su u iznos ukupne godišnje
obveze uključeni i iznosi dospjelog godišnjeg
anuiteta po kreditima iz prethodnih godina.
Odredbe prethodnog stavka ne odnose se na projekte
koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i
fondova Europske unije i na projekte unaprjeđenja
energetske učinkovitosti u kojima sudjeluje Općina
Baška Voda.
  Članak 10.
Višak prihoda nastalih zbog većeg priljeva
od planiranih rasporedit će Općinsko vijeće kod
donošenja godišnjeg obračuna proračuna. U slučaju
nastanka proračunskog manjka Općinsko vijeće će
svojom odlukom kod donošenja godišnjeg obračuna
proračuna utvrditi način njegova pokrića.
  
Članak 11.
Radi kontrole izvršenja svi korisnici i udruge
kojima se sredstva za rad osiguravanju iz Proračuna
Općine Baška Voda dužni su Općinskom načelniku
dostaviti financijske planove i završne račune u
skladu sa zakonom.
Općinski načelnik može obustaviti isplatu
proračunom predviđenih sredstava korisniku koji ne
postupi po odredbi prethodnog stavka ovog članka.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine
Baška Voda.
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Članak 1.
Prima se na znanje tiskarska greška u numeraciji
u slijedećim člancima Odluke o donošenju Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja općine Baška
Voda (Glasnik – službeno glasilo Općine Baška
Voda, broj 8/17):
U Članku 3. se broj „1.1.“ ispred riječi „Područja
posebnih uvjeta korištenja – prirodna baština“
mijenja u broj „3.1.“.
Broj „1.2.“ ispred riječi „Područja posebnih
uvjeta korištenja – graditeljska baština“ mijenja se
u broj „3.2.“.
Broj „1.3.“ ispred riječi „Područja posebnih
ograničenja u korištenju te područja primjene
posebnih mjera uređenja i zaštite“ mijenja se u broj
„3.3.“.
Broj „1.4.“ ispred riječi „Područja i dijelovi
primjene planskih mjera zaštite“ mijenja se u broj
„3.4.“.
Broj „1.2.“ ispred riječi „Građevinsko područje
naselja Bast“ mijenja se u broj „4.2.“.
Broj „1.3.“ ispred riječi „Građevinsko područje
naselja Promajna i izdvojena građevinska područja
ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja
„Dječje selo“, „Kapetansko selo“ mijenja se u broj
„4.3.“.
Broj „1.4.“ ispred riječi „Građevinsko područje

KLASA:021-05/17-01/20
naselja Bratuš, naselja Krvavica i izdvojeno
URBROJ:2147/02-01-17/1
građevinsko
područje
ugostiteljsko-turističke
Baška Voda, 12. rujna 2017.
namjene izvan naselja „Krvavica“ mijenja se u broj
							
„4.4.“.
Predsjednik
Općinskog vijeća
U Članku 131. se broj „1-1“ ispred riječi „UPU
Ante Lončar

Promajna“ mijenja se u broj „2-1“.

Temeljem čl. 19. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08,
36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka
28. i 37. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10//09,
12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst ) članka 24.
Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br.10/09, 6/13,
11/13, 2/17- proč. tekst), Općinsko vijeće Baška
Voda na 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2017.
god. donijelo je

Broj „1-2“ ispred riječi „UPU Promajna K1, K2“
mijenja se u broj „2-2“.
U Članku 138. se broj „1.1.“ ispred riječi
„Područja posebnih uvjeta korištenja – prirodna
baština“ mijenja u broj „3.1.“.
Broj „1.2.“ ispred riječi „Područja posebnih
uvjeta korištenja – graditeljska baština“ mijenja se
u broj „3.2.“.
Broj „1.3.“ ispred riječi „Područja posebnih
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ograničenja u korištenju te područja primjene
posebnih mjera uređenja i zaštite“ mijenja se u broj
„3.3.“.

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja
općine Baška Voda objavit će se u Glasniku,
službenom glasilu općine Baška Voda.

Broj „1.4.“ ispred riječi „Područja i dijelovi
primjene planskih mjera zaštite“ mijenja se u broj
„3.4.“.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE
BAŠKA VODA

Broj „1.2.“ ispred riječi „Građevinsko područje
naselja Bast“ mijenja se u broj „4.2.“.
Broj „1.3.“ ispred riječi „Građevinsko područje
naselja Promajna i izdvojena građevinska područja
ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja
„Dječje selo“, „Kapetansko selo“ mijenja se u broj
„4.3.“.
Broj „1.4.“ ispred riječi „Građevinsko područje
naselja Bratuš, naselja Krvavica i izdvojeno
građevinsko
područje
ugostiteljsko-turističke
namjene izvan naselja „Krvavica“ mijenja se u broj
„4.4.“.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku,
službenom glasilu Općine Baška Voda.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
(pročišćeni tekst)
ODREDBE ZA PROVOĐENJE- pročišćeni tekst
OPĆE ODREDBE
						
Članak 1.
Prostornim planom uređenja Općine Baška Voda,
u skladu sa Strategijom i Programom prostornog
uređenja Republike Hrvatske i Prostornim planom
Splitsko-dalmatinske županije, utvrđuje se temeljna
organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i
povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina
s prijedlogom uvjeta i mjera njihova uređivanja.

Prostorni plan sadržava i uvjete i smjernice za
uređivanje i zaštitu prostora, mjere za unapređivanje
i zaštitu okoliša, područja s posebnim i drugim
istaknutim obilježjima, te granice građevinskih
KLASA:021-05/17-01/17
područja naselja i izdvojenih građevinskih područja
URBROJ:2147/02-01-17/2
izvan naselja.
Baška Voda, 12. rujna 2017.
						
							
Članak 2.
Predsjednik
Prostorni
plan
donosi
se za administrativni
Općinskog vijeća
obuhvat jedinice lokalne samouprave, Općina
Ante Lončar
Baška voda, kopnenog obuhvata 1.245,10 ha, bez
prostorne cjeline Parka prirode Biokovo za koji
je predviđena izrada Prostornog plana područja
posebnih obilježja.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Baška
Voda (Gl. br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč.
Granica obuhvata Prostornog plana pruža se
tekst), članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća
na sjeverozapadu do granice s Općinom Brela, na
Baška Voda ( Gl br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč.
sjeveru do granice s Općinom Zagvozd, na jugu
tekst), Općinsko vijeće Baška Voda na svojoj 3.
do morske granice s Općinom Selce i na istoku
sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine, utvrđuje
do granice s Općinom Makarska obuhvaćajući
pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja općine
katastarsku općinu Bast-Baška Voda.
Baška Voda.
						
Članak 3.
Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja
Prostorni plan uređenja Općine Baška Voda
općine Baška Voda obuhvaća Prostorni plan
sastoji se od:
uređenja općine Baška Voda (Gl. br. 4/09), Odluku
o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja općine
I
Tekstualni dio
Baška Voda (Gl. br. 9/12), Odluku o izmjeni i dopuni
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje
Prostornog plana uređenja općine Baška Voda (Gl.
br. 16/13) i Odluku o izmjeni i dopuni Prostornog
II Grafički dio
plana uređenja općine Baška Voda (Gl. br. 8/17)
Kartografski prikazi u mjerilu 1:25000:
u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na
1.
KORIŠTENJE
I
NAMJENA
snagu.
PROSTORA

