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OPĆINE
Općina Baška
Na temelju članka 128 — 130. Ustava Republike
Hrvatske (»Narodne novine« 56/90), članka 7. i 49. Zakona
o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 90/
92), a i svezi sa zaključkom Zastupničkog doma Sabora
Republike Hrvatske o prihvać anju i poštivanju načela i
instituta (odredbi) Europske povelje o lokalnoj samoupravi
(»Narodne novine« — Međunarodni ugovori broj 1/93) i
Ustavnim zakonima o ljudskim pravima i slobodama i o
pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 34/92 — pro čišćeni tekst), Opčinsko vijeće Općine Baška, na sjednici 15.
veljače 1994. godine donosi
STATUT
OP Ć INE BAŠKA
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana Općine Baška, samoupravni
djelokrug, unutarnje ustrojstvo i djelokrug organa i tijela
Općine Baška, neposredno sudjelovanje građana u općinskim poslovima, mjesna samouprava, imovina i financiranje Općine, oblici suradnje i oblici povezivanja s jedinicama
lokalne samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu, te
druga pitanja važna za utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti Općine.

posebnom Odlukom.
Članak 6.
Dan Općine Baška je 24. lipnja, dan Svetog Ivana.
Dan općine svečano se slavi, te tom prigodom odaju se
priznanja i zasluge. Naziv priznanja i zasluge, te kriteriji za
dobivanje istih regulirat će se posebnom Odlukom.
Članak 7.
Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Baška osobe koje su se istakle naro čitim zaslugama za općinu. Počast ne daje posebna prava i obveze i
može se opozvati, ako se počastvovani pokaže nedostojan
takve počasti.
Članak 8.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga
javna priznanja ga đanima i pravnim osobama za naročite
uspjehe" na svim područjima gospodarskog i društvenog
života od značaja općine.
Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje,
njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele,
tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja ureduje se posebnom Odlukom.
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OP ĆINE

Članak 2.

Članak 9.

Općina Baška je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima — županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a granice podru čja idu
katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njeno
područje.
Granice općine mogu se mijenjati na na čin i po postupku propisanom u Zakonu.

Općina Baška samostalna je u odlu čivanju u poslovima
iz svog samoupravnog djelokruga u skladu sa Ustavom
Republike Hrvatske, Zakonom i ovim Statutom i podliježe
samo nadzoru zakonitosti koju obavlja nadležni organ.
Opčina u okviru samoupranog djelovanja:
1. osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje opčine,
2. osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanisti čko
planiranje, te zaštitu okoliša,
3. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja,
komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih
uslužnih djelatnosti, opčinske infrastrukture, te o prirodnim rezervatima i podmorju.
4. osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti brige
o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, socijalnoj
skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,
5. vodi brigu o zdravstvenoj zaštiti i zaštiti bilja
6. upravlja općinskom imovinom,
7. osniva javne ustanove i druge pravne osobe radi
osiguravanja odredenih gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih socijalnih interesa i potreha stanovništva,
8. obavija sve .druge foslove koji su u- neposrednoj
svezi s interesom općinske zajednice za njezin gospodarski,

Članak 3.
Naziv općine je OPĆINA BASKA.
Sjedište općine je u Baški.
Općina Baška je pravna osoba.
Članak 4.
Općina Baška obuhvaća područje naselja:
Baška, Batomalj, Jurandvor i Draga Baščanska, te otočići
Prvič i Zečje.
Članak 5.
Op4ina Baška ima Nčat, grb i gastavu. ,

Izgled, upotreba i čuvanje graba i zastave utvrdit če se
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kulturni i socijalni napredak, koji nisu u nadležnosti drugih
tijela,
9. osigurava zaštitu nekontroliranog eksploatiranja
prirodnih bogatstva (pijeska, šljunka, gromača i dr.)
10. određuje posebno odgovaraju će prostore sa statusom lovišta (za nisku i visoku divljač), vodeći brigu o privatnim interesima građana, a u skladu sa Zakonom.
11. osigurava zaštitu priobalnog pojasa, plaža i luka,
12. inicira i podržava inicijative poljoprivrednika u
racionalnom korištenju zemljišta i voda,
13. uređuje i druga pitanja u skladu sa Zakonom.
Odlukom Općinskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz
stavka 1. ovog članka prenijeti na županiju, odnosno mjesnu samoupravu.
Članak 10.
Općina u okviru poslova, prava i obveza, koje ostvaruje i osigurava, u samoupravnom djelokruga kao jedinica
lokalne samouprve:
—osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom (zemljišta) i skrbi i unapre đenje okoliša,
— upravlja komunalnom imovinom, stambenim, poslovnim objektima, objektima kulture, odgoja i obrazovanja, športa, zdravstva, tehni čke kulture, te ostalom imovinom u vlasništvu Općine,
—obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih
aktivnosti i korištenjem prostornih kapaciteta u vlasništvu
Općine,
—osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba
stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i djelomi čno u
obrazovanju,
— koordinira aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i radu zdravstvenoh ustanova,
— potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba,
te obavlja poslove socijalne skrbi u skladu sa zakonom,
obavlja poslove na kulturnom i umjetničkom promicanju Općine,
—osigurava sredstva za zadovoljavanje potreba u kulturi,
— koordinira izradu i odabir programa u športu, tehničkoj kulturi i utvrđivanje uvjeta za provođenje programa javnih potreba u športu i tehni čkoj kulturi,
—obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Baška, izradu i izvršenje proračuna Općine,
— obavlja i uređuje druga pitanja u skladu sa zakonom.
Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrcluju
u okviru djelokruga predstavničkih tijela općine ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Poglavarstva.
Članak 11.
Osiguravanje uvjeta za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i dugih djelatnosti od važnosti za op ćinu
obuhvaća poslove:
Na utvrclivanju općinsko razvojne strategije koja podrazumijeva općinske čimbenike u domeni:
— prostorno tržišnih uvjeta u funkciji osiguravanja
višeslojnih interesa stanovnika,
— socio-kulturnih uvjeta,
— gospodarske pogodnosti na osnovi tržišne ekonomije,
— upravljanja općinskom imovinom,
- napretka općine kroz poduzetništvo i osiguranje

uvjeta za zapošljavanje i poboljšanje kvalitete življenja,
—zaštitu stare jezgre mjesta u funkciji turizma, ugostiteljstva, trgovine, zaštite kulturne baštine,
— zajedničku suradnju zananosti, gospodarstva i lokalne samouprave.
Na poticanju poduzetni čkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Op ćine podrazumijevajući
osiguravanje osnova za razvitak gospodarskih djelatnosti u
svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba na području općine, ispitaivanje interesa i vrsta poduzetničkih aktivnosti i osiguravanje inicijalnih (poticajnih)
sredstava za razvoj poduzetništva.
Općina Baška temelji svoje poslove, zada će i djelatnosti na načelima efikasnosti, ekonomičnosti, odgovornosti i
suradnje.
Članak 12.
Osiguravanje uvjeta za uređenje prostora i urbanističko planiranje, te skrb i unapređenje okoliša obuhvaća
uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Općine Baška kroz urbanisti čko planiranje, uređenje prostora
(zembišta) i okoliša, a u cilju osmišljavanja doktrine, kvalitete i učinkovitosti u pripremi, donošenju odluka o izradi,
izradi i usvajanju (donošenju) urbanističkih planova i projekata na području općine kao i akcija u oblasti prometa,
infrastrukture, zaštite okoliša i graditeljskog nasljeđa. Potiče sve inicijative koje podižu turisti čku djelatnost na svestraniji i kvalitetniji nivo.
Članak 13.
U okviru poslova ure đenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te izgradnje
i održavanja lokalne infrastrukture obavljati će se i poslovi
upravljanja komunalnom imovinom, koordinacije javnih
komunalnih poduzeća, upravljanje stambenim i poslovnim
objektima u vlasništvu grada.
Poslovi iz stavka 1. članka obuhvaćaju poslove na osiguravanju uvjeta i materijanih sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture (prometnice, vodovodi, kanalizacija, električna i PIT mreže, groblja, deponij i dio opreme
komunalnih javnih poduze ća)..
Upravljanje stambenim i poslovnim objektima obuhvaća i poslove izgradnje stambenog i poslovnog prostora.
Održavanje objekata zajedni čke komunalne potrošnje
pored utvrđivanja i osiguravanja izvora za te namjene
obuhvaća poslove u svezi s javnom rasvjetom, održavanje
zelenih površina i opreme na zelenim povrknama, čišćenje
javno-prometnih površina, mora i plaža, održavanje prometnica i svih javnih pješačkih komunikacija u nadležnosti
Općine, održavanje groblja, veterinarske usIuge, prigodnu
iluminaciju i dekoraciju općine, autobusnih čekaonica, te
sanaciju neuredenih deponija.
Koordinacija komunatniir poduze ća obuhvaća definiranje zajedničkih kriterija za organizaciju, standarde usluga
i troškova i cijene komunalnfli usluga, te poslove kontrole i
praćenja izvršenja usluga i cijena.
Članak 14.
Osiguravanje lokalnih potreba u oblasti brige o djeci,
obrazovanju i odgoju obuhvaća poslove utvrđivanja javnih
potreba u sustavu brige o djeci predškolskog uzrasta i osiguravanja financijskih rnaterijalnih uvjeta za rad u okviru
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nadležnosti općine, te gospodarenja materijalnim sredstvima u okviru nadležnosti Općine u tom sustavu.
Članak 15.
Osiguravanje lokalnih potreba u javnom zdravlju
obuhvaća i utvrđivanje javnih potreba u zaštiti zdravlja,
koordiniranju aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
U socijalnoj skrbi potiče se primjena djelotvornih mjera
radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno
ugroženih osoba s ciljem angažiranja svih dostupnih društvenih i humanitamih izvora radi osiguravanja racionalnog
i učinkovitog korištenja robnih i novčanih resura i obavljaju
se poslovi socijalne skrbi u skladu sa zakonom.
Zdravstvena zaštita životinja i zaštita bilja podrazumijeva usklađivanje djelovanja odgovarajućih pravnih i fizičkih osoba u tim djelatnostima u cilju zadovoljavanja lokalnih potreba stanovnika.
Članak 16.
Osiguravanje lokalnih potreba u kulturi obuhva ća poslove na utvrđivanju javnih potreba i razvoja kulture, kulturnog života i zaštite kulturne baštine općine, te osigura. vanje materijalnih sredstava i drugih uvjeta za iste namjene.
Članak 17.

Utorak, 8. ožujka 1994.

ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća kao i o
drugim pitanjima odredenim zakonom.
Referendum temeljem odredaba Zakona i ovog statuta raspisuje Općinsko vijeće.
Prijedlog može dati jedna trećina članova općinskog
vijeća, Poglavarstvo općine ili jedna petina mjesnih odbora
na području općine.
Članak 23.
Vijeće je dužno raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne prihvati, dužno
je o razIozima odbijanja obavijestiti predlaga ča.
Članak 24.
Odlukom o raspisivanju referenduma odreduju se pitanja o kojima će odlučivati referendumom, datum glasovanja kao i područje odnosno djelatnost o kojoj se provodi
referendum.
Članak 25.
Pravo glasovanja na referendumu imaju gra đani koji
imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis
birača.
Članak 26.

Osiguravanje lokalnih potreba u športu i tehničkoj
kulturi podrazumijeva utvrđivanje javnih potreba i razvoja
u tom sustavu, te osiguravanje financijskih i drugih materijalnih uvjeta u skladu sa zakonom.

Prijedlog koji na referendumu nije prihva čen može se
ponovno iznijeti na referendumu u roku odre đenom zakonom.

Članak 18.

Članak 27.

Općina mo_že obavljati poslove koji nisu u nadležnosti
drugih tijela u skladu s Zakonom.

Država uprava obavlja samo one poslove za koje je
zakonom izričito ovlaštena.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.
U roku od dvije godine ne može se ponovno odlu čivati
na referendumu o prijedlogu ili pitanju, za koje je donijeta
odluka iz stavka 1. ovog članka.
Ukoliko se rok iz stavka 2. ovog članka drugačije
odredi zakonom, postupat će se u skladu sa zakonom.

Članak 20.

Članak 28.

Općina može povjeriti rnjesnoj samoupravi, uz primjenu numeracije, obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga.
•
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način i
visina osiguranja sredstava, nadzor i kontrola izvršenja
povjerenih poslova.

Općinsko vijeće može tražid mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta drugog pitanja iz
djelokruga grada kao i drugim pitanjima odre
đenfin z.ako,
nom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka
može dati 1/3 vije ćnika Općinskog vijeća i PoglaVarstvo
Općine. Baška.
Opčinsko vijeće dužno je ramotriti prijedlog iz stavka
2. ovog ć'lanka, a ako prijedlog ne prihvati o razlozima
odbijanja obavijestiti će predlagača.
Odlukom iz stavka 1. .ovog članka 'određuje se pitanje
o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana
odnosno područje od kojih se traži mišljenje.

Članak 19.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U
ODLUČIVANJU I PRAVO INIČIJATIVE
Članak 21.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlu čivanju u
lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora
građana, u skladu s zakonom i ovim statutom.
Članak 22.
Referendum se može raspisati radi odlu čivanja o prijedlogu o promjeni statuta Op ćine, o prijedlogu op čeg akta

Članak 29.
Gradani imaju pravo predlagati Op ćinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1.
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ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10%
birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužo je dati odgovor prodnositeljima
najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 30.
Svaki građanin ima pravo Općinskom vijeću i tijelima
Vijeć a slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge i na njih
dobiti odgovor.
IV OPĆINSKA TIJELA
1. Općinsko vijeće
Članak 31.
Općinsko vije će predstavničko je tijelo gra đana općine
i donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja
poslove u skladu sa Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom.
Članak 32.

– osniva ustanove i druge pravne osobe za obavijanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti
od interesa za općinu,
– obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom,
– razmara pitanja iz podru čja samoupravnog djelokruga, te utvrđ uje programe razvoja pojedinih djelatnosti,
– dodjeljuje javna priznanja.

Članak 34.
Općinsko vijeć e može prenjeti obavljanje pojedinih
poslova na Opć insko Poglavarstvo osim:
– donašanja Statuta općine,
– donašanja proračuna općine i zaključnog računa,
– donašanja odluke o zaduživanju Op ćine.
Članak 35.
Poslovnikom Op ćinskog vijeća podrobnije se uređuje
nač in konstituiranja, sazivanje, rad i tok sjednice, glasovanje i vođ enje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici
Općinskog vijeća.
2. Sastav i izbor op ćinskog vijeća

Općinsko vijeće ima pravo odlu čivanja o potrebama i
interesima gra đana lokalnog značenja, a osobito o utvrđivanju prostora i urbanisti čkom planiranju, o utvrđivanju
naselja (dijelova općine), stanovanja, o komunalnim djelatnostima, o brizi za djecu, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj
kulturi, športu i tehni čkoj kulturi, te o zaštiti i unapre đenju
prirodnog okoliša.

Općinsko vijeće broji 16 članova.
U slučaju promjene broja članova općinskog vijeća
utvrđenog Statutom, izabrani članovi ostaju na dužnosti do
kraja izbornog razdoblja (do isteka mandata).

Članak 33.

Članak 37.

Općinsko vijeće:
– donosi statut općine,
– donosi odluke i druge op će akte kojima se uređuju
pitanja iz samoupravnog djelokruga grada,
– donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Opine,
– donosi odluke o općinskim porezima i naknadama,
taksama i drugim prihodima od interesa za Općinu,
– donosi proračun i zaključni račun proračuna,
– donosi odluke o izvršenju prora čuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine),
– donosi poslovnik o radu,
– donosi odluke o pristupanju me đunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, u skladu sa zakonom,
– raspisuje referendum,
– iskazuje povjerenje načelniku i članovima poglavarstva,
– odlučuje o nepovjerenju načelniku, pojedinim članovima poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini,
– odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Vije će,
– obavlja izbor, imenovanja i razrješenja:
a) predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
b) načelnika i njegovog zamjenika i članova općinskog
poglavarstva
c) predsjednika i članove radnih tijela Viječa,
d) drugih nositelja i predstavnika Vije ća u tijelima i
institucijama određenih zakonom i ovim Statutom,
– uređuje ustrojstvo, djelokrug op ćinskih upravnih
odjela,

Članak 36.

Članovi općinskog vijeća biraju se na način i po postupku određenom u Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. Op ćinsko
vijeće odlukom utvrduje izborne jedinice u skladu s mjerilom da se jednog vijećnika bira približno na isti broj stanovnika.
Polovica vijećnika bira se za područje mjesta Baška i
čini jednu izbornu jedinicu. Odluke iz prethodnih stavaka
donese se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandatnog
razdoblja Općinskog vijeća.
Članak 38.

zivi.

Funkcija člana općinskog vijeća je počasna.
Članovi vije ća nemaju obvezuju ći mandat i nisu opo-

Članovi vijeća imaju pravo prisustvovati sjednicama
vijeća, podnostiti prijedloge za donošenje op ćih akata i
mjera, te da postavljaju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine na sjednici vijeća neposredno ili pismenim
putem predsjedniku općinskog vijeća.
Vijećnik ima sva prava i dužnosti odre đena Ustavom,
zakonom ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća,
do kraja mandata.
Članak 39.
Vijećnik ne može biti pozvan na odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Op ćinskom vijeću.
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Članak 40.
Viječtrikuprestaje mandat prije isteka vremena na koji
je izabran:
- ako podnese ostavku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta
poslovna sposobnost,
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuden na
bezuvjetnu kaznu zatvora duže od 6 mjeseci,
- ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od dužnosti
koja je u skladu sa zakonom nespojiva s dužnošću člana
predstavničkog tijela.
Članak 41.
Vijećnik ima prva i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Op ćinskog vijeća i radnih
tijela Općinskog vijeća,
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
- postavljati pitanja načelniku i članoVima Poglavarstva,
- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu s tim da
može istovremeno biti član najviše u dva stalna radna tijela.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu
Općinskog vijeća.
Članak 42.
Vijeća ima Mandatnu kornisiju.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva aana.
Mandatna komisija na konstituirajučoj sjednici izvješčuje Vijeće o provedenim izborima za Vijeće i imenima
izabrariih vijećnika, o podnesenirn ostavkama na vijećničku
funkciju, o zamjenicima viječnika koji umjesto njih počinju
obavljati vijećničku funkciju. Predlaže Vije ču odluku o prestanku mandata viječnfica kada se ispune zakonom predviden1 uvjeti i izvješčuje Viječe da su ispunjeni uvieti za
početak mandata zamjenika vijećnika.
3. Predsjednik i potpredsjednik opanskog vije ća
Članak 43.
Općinsko viječe ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji dužnosti obavljaju volonterski.
Predsjednik vijeća predstavlja opčinsko vijeće, rukovodi njegovim radom i ima ovlasti i obveze utvrdene zakonom, Statutom i Poslovnikom viječa.
Potpredsjedrul 'pornaže u radu predsjednika, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavalja i
druge poslove koje mu povjeri Opemsko viječe ili predsjednik.
Predsjedmica potpredsjednika bira op ćinsko vijeće
iz reda svojih aanova tajnim glasovanjem na prijedlog kornisije za izbor .i imenovanje ipi na pnjedlog najmanje 7
članova opčinskog viječa na način i po postupku određenim
Poslovnikom viječa.
4. Radna tijela
Članak 44.
Općinsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna
tijela za pripremu i predlaganja odluka iz svog djelokruga,

Utorak, 8. ožujka 1994.

odnosno za obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju temeljem ovog sta~ ili zakona..
Odbori, komisije i druga radna tijela osnivaju se kao
stalna i povremena.
Djelokrug i način rada radnih tijela op ćinskog vijeća
utvrduje se odlukom o njihovom osnivanju.
Članak 45.
Stalna radna tijela općinskog vijeća su:
1. Odbor za Statut i poslovnik
2. Odbor za izbor i imenovanje
3. Odbor za gospodarstvo i razvoj
4. Odbor za prostorno planiranje iskrb i unapredenje
prirodnog okoliša
Članak 46.
Odbor za Statut i Poslovnik:
- raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovffik Opčinskog vijeća, te predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta, odnosno Poslovnika, može predlagati donošenje
odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja Statuta, Poslovnika i drugih .akata Vije ča,
- obavlja i druge poslove odredene Poslovnikom Opčine Baška.
Članak 47.
Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i 2 aana,
koji se biraju iz redova vijećnika i stručnih djelatnika.
Članak 4S.
Odbor za izbor i imenovanje:
- predlaže izbor i imenovanje dužnosnika koje bira,
odnosno imenuje Vije će,
- predlaže imenovanje predstavnika Vije ča u odredena
društvena tijela i organizacije,
-priprema i podnosi Vije ču prijedlog za izbor aanova,
te predjsednika radnih tijela Vije ča.
obavlja druge poslove odredene Poslovnikom Op ćinskog vijeća.
Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i 4 člana
iz reda vijećnika.
Članak 49.
Odbor za gospodarstvo i razvoj razmatranja pitanja u
svezi gospodarnog razvitka op ćine, razmatra koncepciju i
strategiju razvitka poduzetništva i male privrede.
Odbor ima predsjednika i 3 člana iz redova vijećnika,
stručnih djelatnika i članova Poglavarstva.
Članak 50.
Odbor za prostorno planiranje i skrb i unapredenje
prirodnog akoliša razmatra i predlaže prijedloge u -svezi
uredenja prostora i urbanističkog planiranja, te skrbi i unapredenja prirodnog okofiša.
Odbor ima presjednika, 3 aana iz redova vije čnika, iz
reda stručnih djelatnika i aanova Poglavarstva.
5. Tajnik Općine
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Članak 51.
Općina ima tajnika.
Tajnik općine se stara o izvršavanju zadataka koji se
odnose na rad lokalne samouprave i uprave, učestvuje na
sjednicama Općinskog vijeća i Poglavarstva u savjetodavnom svojstvu i upozorava na kršenje zakonitosti.
Tajnik općine svoju dužnost obavlja profesionalno.
Tajnik općine imenuje i razrješava Op ćinsko vijeće na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, a na osnovu
javnog natječaja ili temeljem čl. 87. stavak 3. i 4. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi.

ljaju profesionalno imaju pravo na naknadu troškova u
skladu s posebnom Odlukom Op ćinskog vijeća.
Članak 56.
Odnos Općinskog vijeća i Poglavarstva utvr đuje se Poslovnikom Op ćine Baška u skladu s zakonom i ovim Statutom.
Članak 57.
Općinsko Poglavarstvo urediti će ustrojstvo, način rada
i odlučivanja svojim Poslovnikom.

6. Općinsko poglavarstvo
Članak 52.
Poglavarstvo Općine Baška obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu
zakonom povjereni.
Poglavarstvo Op ćine Baška odgovorno je Općinskom
vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.
Općinsko Poglavarstvo o svom radu dužno je izvješ ćivati Vijeće.
Članak 53.
Poglavarstvo Op ćine Baška:
1. priprema prijedloge općih akata koje donosi Op ćinsko vijeće, te daje mišljenje o prijedlozima odluka
koje podnose drugi ovlašteni predlagači,
2. predlaže Općinskom vijeću donošenje op ćih akata i
mjera,
3. utvrđuje prijedlog općinskog prora čuna i završnog
računa Općinskog proračuna,
4. izvršava ili osigurava izvršenje op ćih akata Općinskog vijeća,
5. utvrđuje prijedlog ustrojstva upravnih tijela op ćine i
usmjerava njihovo djelovanje u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga op ćine, odnosno poslove
državne uprave koji se obavljaju u općini, te nadzire
njihov rad,
6. imenuje i razriješava tajnika, pro čelnike upravnih
tijela općine na temelju javnog natje čaja i drugih
djelatnika općinske uprave,
7. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Općine,
8. upravlja prihodima i rashodima općine,
9. obavlja i druge poslove utvr đene zakonom, ovim
Statutom i drugim općim aktima Općinskog vije ća ili
po njegovom ovlaštenju.
Članovi Poglavarstva nemaju pravo odlu čivanja o pitanjima
iz stava 7. i 8., ako su osobno ili preko članova uže obitelji
zainteresirana strana.
Članak 54.
Općinsko Poglavarstvo ima 7 članova.
Članak 55.
Članove Općinskog Poglavarstva bira Vije će većinom
glasova svih vije ćnika na prijedlog načelnika. Ako prijedlog
načelnika za članove Poglavarstva ne dobije potrebnu većinu glasova, na čelnik u roku 10 dana podnosi novi prijedlog.
Članovi Općinskog Poglavarstva koji dužnost ne obav-

7. Načelnik
Članak 58.
Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti općine.
Članak 59.
Načelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne
uprave, prenijetih u djelokrug tijela općine, ovlaštenim
tijelima središnje državne uprave.
Članak 60.
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine:
– provodi odluke Općinskog vijeća i odgovoran je Vijeću za njihovo provođenje,
– ima pravo zadržati od izvršenja op ći akt Općinskog
vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrije đen zakon
ili drugi propis, te zatražiti od vije ća da, u roku do 15
dana, otkloni uo čene nedostatke. Ako Op ćinsko vijeće to ne učini dužan je u roku od 7 dana o tome
obavijestiti organ središnje državne uprave, ovlašten
za nadzor nad zakonitošću rada Vijeća,
– vodi brigu o upravljanju općinskom imovinom i naredbodavac je za izvršenje op ćinskog proračuna,
– neposredno ispred Općinskog poglavarstva usmjerava rad upravnih odjela i potpisuje akte koje oni
donose u okviru svog djelokruga, ako za potpisivanje
nisu ovlašteni tajnik i pročelnici.
Članak 61.
Načelnik rukovodi radom Op ćinskog poglavarstva, saziva sjednice Poglavarstva i presjedava im, te potpisuje akte
Poglavarstva.
Načelnik obavlja i druge poslove utv đene Statutom u
skladu sa zakonom.
Članak 62.
Načelnika bira Općinsko vije će javnim glasovanjem većinom glasova svih vijećnika, a na prijedlog komisije za
izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.
Ukoliko je načelnik imenovan iz redova vije ćnika, prihvaćanjem imenovanja prestaje mu svojstvo vije ćnika.
Članak 63.
Načelnik ima zamjenika.
Zamjenik načelnika bira se na na čin i

po postupku
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propisanom za šzbor mkeinika.
Zamjenik načelnika pomaže načelniku u obavflanju njegovih dužnosti, zamjenjuje p slučaju njegove spriječenosti i odsutnosti, te u skladu s njegovim uputama obavlja
druge posiove u sklacks s zakalom i St~om.
8. Općinska upraya

Čianak 64.
~nsko vijeće za obawljauje posiova izsamoupravnog
djelokruga Općine, kaoi posl,r~ drlavae upraveperejetih
na Općinu osniva odjele općinske uprave i utvrđuje osnove
za organiziranje općinske uprave.
Odjeli općinske uprave izvršavaju zakone, propise
druge opće akte Vijeća iPoglavarstva i odgovorni su za
stanje u oblastima za koje su osnovani.
Odjeli opčinske utuave didei su svojim radom mnogućiti ostvrivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u
skladu s Zakonom i ovim Statutom.
Upravnim odjelima upravijaja pro čelnici ili tajnik Općine koje na temelju javnog natječaja ili temeljem čl. 87.
stavak i ,4. Zakona lokalnO samoupravi imenuje Općinsko Poglawarstsšo. tivieti 1 načia raspisivagja
natječaja, te postupak oko imenowanja pročelalka, odnosno tajnika uređuje se posebnom odlukom.
Članak 65.
Organi općinske uprave samostalni su u okviru svog
4:4ek)ktuga iza SVOi. rad 10~11i Su {3)pćins1~ vijeću i
Općinskom poglavarstvu za r;a1coteto a pravovremeno obay
-ijaneposlw*
smckžn ►sti..
Dieloicntg, usutaroje ustrojstvo, aačia rada, kao i druga
pitanja od značaja za ujihov rad meduje se posebnom odlukont, odnosao ak~ Opdoskog poglawarstva.
Čianak 66.
Sredstva za vrštaje djelataosti organa Općinske uprave
osiguravaju se aa proračSmu Opclue Baška„ držawnom proračtutu iii iz tkugib izvora tuw-sdemih zakonom.
üanak 67.
Za obavljanje poslova državne uprave mogu se u Op ćini
zakonom osnivati tijela šokakie *prave.
Ustrojstvo i djelokrug tih tijela ut yrđuje se zak-onom.
Odredme se posiovi dr~re aprave mogu peesitjeti u
djeldoeg tijela Općiue.
Sredstva za rad, uvjeti rada -troškovi okrav4a4a poslowa iz Staiika 1. i ovog čiaska osiguravaju se podmiruju ii državnog proračuna.

:140/4k, atilga 1994.

čianak 70.
Prijeding 2a osniva* mjesnos odbora mole dati 30
gradana 1 njihove orpnizaelje i udruge, Opansko vije6e .i
Poglavarstvo Opčine Baška, a da bi se mogla donijeti odluka o osnivaaju mjesnog odbora zboru gradana 4nora prisustvovati najmanje 10% bira ča upisan% popis birača
naselja 111dijela naseTja.
Odlula o osnivanju mjesnog odbora je ako
se za nju javnim glasovanjem izjasni veana nazočiffl birača
na zboru.
Članak 71.
Na zboru građana koji je donio odluku o osnivanju
mjesnog odbora izabire se osniva čki odbor od 5 članova.
Osnivačkiodbor wodi postupak birauja članova mjesnog
odbora na zboru gradana jav~ aglasovanjem.
čianovl mjesnog odbora mogubiti izabranl članovi Općinskog viječa i Poglavarstva sa borawkom umjestu nadležnosti rada mjesnog odbora, ako zbor gradana Izabere
wečinom glasova posutrull gradana.
Rad mjesnog ođbora reguIira se pravIldikom.
Organi mjesnog odbora su vijeća mjesnog ođbora i
predsjednik vijeća, kojes vijeće bira iz svojih redova na
vrijeme od 4 godine.
Mandat članova nrrjesnogodbora tr* 4 godine.
.čattak 72.
Pravilnikom o radu mjesnog odbora utyrduju se pravai
dušnosti mjesnog odbora, njegova organizacija i njegovi
organi, povremena radna te druga iiitaaja zna čajna
za rad mjesnog odbora.
Članak 73.
Vijeće mjesnog odbora broji 5 do 9 članova.
Članak 74.
Svaki kian vijeća mjesnog odbora može b1t1 opozvan,
akosvoju fankciju ne obavlja u.lateresu Aradanai u skladu
sa zakbuacom zbora gradana.
Opoziv je prihvačen ako se o njenau iizjasai natpolovična
većina birača na zboru građana na podru'čla arjesnog odbora.

čianak 75..

Mjeste odbosiorser*se kaolablikeeposrednog suclje~ gt ndana odloawauju lokdoina posiovima od
nepossedoeg swakosdaewoog sitkoaja aa život i rad gradana.

Vijeće atjesnog odbora u Okvka svoje nadležnosti doaosi przyMnik o Eadit mjesnogodbora, prog~ rada mjesnog ođbora, poslovnik o svom radu, finaneljski plan i
zakijučni račun mjesnog odbora, te obailja 1 druge poslove
radi ostvarivaaja zajedaičkill interesa ipotreba gradana.
Predsjednik Viječa mjesnog odbora dužan je u roku od
8 dana od dana donošeaja dostaviti načekika opće akte
koje donosi Viječe mjesnog odbora.
Načelnik ako utyrdi da su akti iz prethodnog stavka u
suprotnosti s zakonom, *Statu~ a op ćim aktima Općinskog viječai Poglawarstva opc:ine„, dužan je tome ohavijesthl rog~stvo Opane.

-Članak 69.

elmak 76.

O Optioi ilaška osaivaju se mjesai odbori za easelje
Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor.

Programana rada utvrduja .se zadaci miesnog adbcrra
osobito u poglede:

V. MJESNA SAMOUPRAVA
članak 48.
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Članak 81.

—vođenja brige o ure đenju područja mjesnog odbora,
—poboljšanja kvalitete stanovanja
—potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te lokalne infrastrukture,
—osiguravanje potreba stanovnika u oblasti brige o
djeci, obrazovanju i odgoju, javnog zdravlja,
—zaštite okoliša,
—socijalne skrbi stanovništva,
—osiguranje potreba u kulturi, tehni čkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i športu.

Općina Baška ima u okviru državne gospodarske politike svoje prihode kojima u okviru samoupravnog djelovanja slobodno raspolaže.
Prihodi Općine Baška srazmjerni su poslovima koje
Općina obavlja u skladu s zakonom i ovim Statutom.
Obveze odnosno rashodi Op ćine Baška srazmjerni su
prihodima koje Općina Baška ostvari sukladno utvrđenim
izvorima financiranja.

Članak 77.

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora može sazvati zbor gradana radi
izjašnjavanja o programu rada, financijskom planu, zaključnom računu mjesnog odbora i o drugim pitanjima lokalnog značaja koji su od interesa građana.
Mjesni odbor ima predsjednika koji se bira iz redova
birača na zboru građ ana na vrijeme od 2 godine, javnim
glasovanjem.
Kandidat koji je dobio natpolovi čnu većinu glasova nazočnih birača na zboru građana, izabran je za predsjednika
zbora.

Prihodi Općine su osobito:
— prihod od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu
Općine,
—prihod od poduzeća nakon utvrđivanja dobiti poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, te prihodi
od koncesije koje odobrava Općina,
- prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u
vlasništvu Općine,
—darovi nasljedstva i legati,
— općinski porezi i naknade, te takse čije stope, u
skladu s zakonom, Općina utvrđuje samostaIng,
—pomoć i dotacije ReptIblike Hrvatske, predvi đene u
državnom proračunu, odnosno posebnim zakonom,
— naknade iz državnog prora čuna za obavljanje poslova državne uprave koji su peneseni na Općinu,
prihodi od pripadaju će visine doprinosa (stope)
određ ene za predškolski odgoj, osnovno školstvo, kulturu,
tehničku kulturu, tjelesnu kulturu i šport. Prihodi mogu biti
izvorni ili posredni iz republi čke, odnosno županijske
stope,
— drugi prihodi utvrđeni zakonom i odlukom Op ćinskog vijeća.

Članak 78.
Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnog odbora
obavlja Poglavarstvo Općine Baška.
Općinsko poglavarstvo može raspustiti vije će mjesnog
odbora, ako ono u čestalo krši Statut općine ili ne izvršava
povjerene poslove.
VI. IMOVINA I FINANCIRANJE OP ĆINE BAŠKA
Članak 79.
Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Op ćini
kao i prava koja pripadaju Op ćini čine imovinu Općine
Baška.
Članak 80.
Na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine upravljanje imovinom provodi Poglavarstvo Općine po načelima dobrog gospodarenja.
Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju na korištenje
(sa i bez naknade), zakupu, podzakukpu nekretnina i pokretnina donosi Poglavarstvo.
Pojedinačni akt o osnivanju poduzeća, društava, javnih
ustanova kao i o prestanku rada, spajanju ili pripajanju
dijela poduzeća, društava ili javnih ustanova u vlasništvu
Općine donosi Općinsko vijeće.
Poglavarstvo općine daje suglasnost na raspored dobiti
poduzeća, odnosno društava iz prethodnog stavka ovog
članka.
Dio dobiti iz prethodnog stavka ovog članka, a sukladno pojedinačnom aktu Poglavarstva Op ćine čini sastavni
dio općinskog proračuna.
Prihodi javnih ustanova u vlasništvu općina, ako zakonom nije druga čije odredeno čine sastavni dio op ćinskog
proračuna.
Na temelju op ćinskog proračuna pokrivaju se i gubici u
poduzećima, društvima i javnim ustanovama koje osnovala
Općina Baška.
Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokrića guhitaka donosi Poglavarstvo općine.

Članak 83.
Vijeće donosi godišnji proračun za narednu ra čunsku
godinu, na prijedlog Poglavarstva, prije po četka godine za
koju se proračun donosi.
Općinsko vije ć e donosi odluku o izvršenju prora čuna
(uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Opć ine) na prijedlog Poglavarstva, uz godišnji proračun.
Ukoliko se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka
1. ovog članka, vodi se privremeno financiranje i to najduže
za razdoblje od 3 mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Vije će.
VII. AKTI OP ĆINE
Članak 84.
Općinsko vijeć e na temelju prava i ovlaštenja, utvrdenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik,
odluke, općinski proračun, završni ra čun općinskog proračuna, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, deklaracije, rezolucije, te daje autenti čna tumačenja Statuta
ili drugih op ćih akata Vijećă .
Vijeć e može odlukom, poVeljom ili zahvalnicom ili drugim aktom domaćeg ili stranog državljanina koji je zaslužan
za Općinu proglasiti počasnim građaninom Općine Baška.
Članak 85.
Poglavarstvo Općine Baška donosi odluke, pravilnike,
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preporuke, rješenja, zaklju čke, upute, naputke, deklaracije
rezoludje.
Članak 86.
Radna tijela Općinskog. vijeća i Poglavarstva Općine
donose zaključke, preporuke rješenja.
Članak

r:

• Poglavarstvo Općine Baška osigurava izvršenje op ćih
akata iz članka 84. ovog Statuta na način i u postupku
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad,zakonitošću rada upravnih tijela,koja obavIjajuposlove iz sarnoupravnog djelokruga Općine Baška.
Članak 88.
Upravna tijela ,osuovana „za obavijanje poslova iz samoupranog djelokruga Općine Baška neposredno izvršavaju i nadziru , provoclenje opdh akata <Općiriskog vijeća i
Poglavarstva opdne.
tJ provodenju,nadaora,iz stavka 1. „ovog,članka upravna
tijela mogit u stučaju neprovođertja,općeg.akta„poduzimati
mjere ,propisane tim,aktom..

Vtogak, atuika .1994.

PRDELAZNE 1ZAŠNEOD1YBE
članal 93.
Do donašanja opdh akata kojima se vredujuPitanja iz
samoupravnog đjelokrugavpćine sukladno posebtrim zakonima, na području Općine primjenjtvati ce se opči akti
dosadašnje Opdine Krk, a koji su važili na ,području općine
do-dana konstituiranja Općinskog vijeda.
U slučaju suprotnosti odredbi op ćih akata iz stavka 1. ovog
članka i odredbi ovog Statuta, primjenjuju se odredbe ovog
Statuta.
•

članak 94.
0 promjeni Statuta Općine Baška odlučuje 0insko
vijeće.
Prijedlog za promjenu Statuta općine može podnijeti
Načetnik Opeine, Općinsko poglavarstvo i 8, članova Općinskog vijeća,
Promjenu Statuta općine mogu pokrenuti gradani putem inidjative građana.
•

Članak 95.

0 prijedlogu za promjenu Statuta raspravlja se na sjednid Općinskog vijeea.
Qpćinsko vijeće mdže raspisati referendum prom'Opravna tijela'Op6ne ti,"~anje akata jeou Statuta Opeine.
Ako se ne donose od1uke o otvaranju rasprave.opredio• tz • čiartka134. ovogStatunt ‹ltmose pojedinačne olote kojima
rješavjti wpravinta, ,obvezarna ,i pravnint intemsima fizič- ženim promjenama Statuta, isti se prijedlog- ponovo
mole stavitinadnevnired prije ,isteka 6 mjeseei ‘od dana
kih i pravnih osoba.
iProthr pojedlnačnth akata iz stavka 1. ovog članka, zakijučivanja rasprave o prijedlogu.
Prijedlog za promje-nu Statuta dostavlja se članovima
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom t4eht.župantje Općinskog
vijeća, mjesnim odborima i političkim stranprimorsko-goranske.
kama
koje
djeluju
na:području
Na donošenje aktaiz-ovog Članka shodno se primjenjuju davanja primjedlii i prijedloga. općine,, radi raspravijanja i
odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako poseb- •
Promjena Statuta je usvojena, ako je za nju glasovala
nim 'zakonom trije propisan postupak pred organima Op- natpolovična
većina svih članova Općinskog vijeća:
ane Baška.
U skladu s odredbama Zakona o upmnitn-sporovima
banak 96.
prvtiv pojedinatiog akra upravn% tjela Opeine Saška,
nrože se pokrenuti upravirt'spor.
1zuzetno kada je potrebno pojedine iodredbe Statuta
usuglasiti
s propišimaReptiblikelltvatske„.'kao i u slučajeČlanak 90.
vima kada strprornjene organizacijskog laraktera„ izmjenu
vrši Opčinsko-vijeće bez prethedne rasprave.
Nađzor 'vad zakonitošeu`rada fopeth dicata Opeinskog
vijeća u_njegovomsamoupravnowdjelokrugu~tju orčiartak
garri đržavrre-uprave svaki u smin djeldkrugu Madu s
Ustavom i zakonom i ovim Statutom.
Općina Baška preuzeti će nekretnine, pokretnine, financijska sredStva, te prava i obveze ,dosadašnje Opelne
članak91.
&k, č'Íji je jedan od sljednika, u Toku ,propisanom zako-danalt 89:

110M.

Rad Opauskog vda, Opfinskogpofflavarstva Impravnik,-tjjelit jejavan;
Javuost,rada~ tajela osigurava se:
izvfieštaval4em4 napisima,u_tiskwi drugim oblicima
~ginforruiraw-,;.,
— objavIjivanjem općth akata-1 .drtkgt'h dokumenata na
ruičina 3.propisan Şevom od~.
titirrate'92.
Općinsko vijeće, odhostro Poglavarstvo svojom odlukom određuju koji podaci iz rada i nadležnosti općinskih
tfjeh ne-nroguse cfbjaVijivottf.

Članak 98.
OvajStartrtsiupa Tra straga &nom dtmošenja; rolljtwIt
će se u »Službenim novinama« kuparrijeptirm~goranske.
Klasa : 012-03/94-01/1
1.1.ibrojr: 21112 —1,05-94-1
Saška, 1$. veljače 1994.
fkred4ednik t
dipl. ing. 1n~

»jeda
•

Utorak, 8. ožujka 1994.
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2. Na temelju članka 70. Zakona, o lokalnoj samoupravi i

upravi (»Narodne novine«, broj 90/92), a shodno članku
59. Uredbe o financiranju jedinica lokatne samouprave i
uprave (»Narodne novine«, broj 112/93), Op ćinsko vije će
Opć ine Baška, na sjednici 27. prosinca 1993. godine donijelo je
ODLUKU
o privremenom financiranju javnih potreba Op ćine
Baška za razdoblje siječanj-ožujak 1994. godine
Članak 1.
Odobrava se privremeno financiranje javnih potreba
Općine Baška za razdoblje od 01. sije čnja do 31. ožujka
1994. godine
Članak 2.

Financiranje javnih potreba iz članka 1. ove Odluke za
razdoblje sije čanj-ožujak 1994. godine provest će se sa:
– ukupnim prihodima od HRD
120.000.000
– ukupnim raspore đenim prihodima od HRD
80.000.000
– neraspore đenim prihodima od HRD
(tekuća•rezerva proračuna)
40.000.000
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neravnomjernog priliva prihoda mogu se koristiti sredstva
stalne rezerve Poračuna.
Članak 4.
Prihodi koji se ostvare i rasporede u okviru privremenog financiranja za razdoblje siječanj-ožujak 1994. godine
čine sastavni dio Proračuna Općine Baška za 1994. godinu.
Članak 5.
Ovlašćuje se Poglavarstvo Općine Baška da u skladu s
odredbom članka 2. ove Odluke đonese plan privremenog
financiranja potreba Općine Baška za razdoblje sije čanjožujak 1994. godine.
Članak 6.
Ova Odluka primjenjivat će se od l. sije čnja 1994. godine, a objavit će se u »Službenim novinama« Županije
primorsko-goranske.
Klasa: 402-01/94-01/6
Baška, 21. siječnja 1994.

Članak 3.
Za osiguranje sredstava po planu privremenog financiranja za razdoblje sije čanj-ožujak 1994. godine, u slu čaju

OPĆ INSKO VIjEč E OPĆ INE BAŠKA
Predsjednik Općinskog vijeca
Davor DORCIC,
v.r.

BILANCA PRIVREMENOG FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA OP ĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ-OŽUJAK 1994. GODINE
A. PRIHODI
Broj
kont.

računa
plana

Iznos

PRIHODI

3
710

71-PRIHODI OD POREZA NA DOBIT
Porez na dobit

10.000.000

Svega grupa 71

10.000.000

720

72-PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK
Porez na dohodak

735

Svega grupa 72
73-PRIHODI OD POREZA NA PROMET
NEKRETN1NA
Porez na promet nekretnina
Svega grupa 73

741
742
743
744
745
746

74-PRIHODI OD POREZA NA IMOVINU
I PRIHODI OD OSTALIN POREZA
Porez na potrošnju
Porez na kuće za odmor
Porez na tvrtku
Porez na reklame
Porez na priređivanja igara na sreat
Porez na korištenje javnih površina

30.000.000
30.000.000

10.000.000
-

10.000.000

2.(10(1.000
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Svega grupa 74

2.000.000

1
750
751

Utorak, 8. ožujka 1994.

2

3

75-PRIHODI PRISTOJBI
Upravne pristojbe
Komunalne pristojbe
Svega grupa 75
77-PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

770
778

78

Novčane kazne
Prihodi od komunalne naknade
Prihodi od stambenog prostora
Prihodi od poslovnog prostora
Ostali prihodi

10.000.000
–
20.000.000

Svega grupa 77

30.000.000

78-IZVANREDNI PRIHOĐ
Izvanredni prihod

48.000.000

Svega grupa 78

48.000.000

UKUPNO PRIHODI

120.000.000

B. RASHODI
Broj računa R ASHODI
kont.
plana

1
400
401

418

450
451
452
453

461
462

470

Iznos

2

3

40-SREDSTVA ZA RAD OP ĆINŠKIH
ORGANA
Sredstva za plaće djelatnika
Sredstva za materijalne troškove

30.000.000
15;000.000

Svega grupa 40

45.000.000

41-SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE
NAMJENE ZA RAD OPĆINSKIH ORGANA
Sredstva za posebne i druge
namjene za rad općinskih organa

5.000.000

Svega grupa 41

5.000.000

45-SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Sredstva za društvenu brigu
djeci predškolskog uzrasta
Sredstva za osnovno školstVo
Sredstva za kulturu
Sredstva za šport

15.000.-000

Svega grupa 45

15.000.000

46-SREDSTVA ZA OSTALE JA'VNE POTREBE
Sredstva za političke stranke
Sredstva za javnu komunalnu
potrošnju
- zajednička komunal. potrošnja
– rashodi stambenog prostora
– rashodi poslovnog prostora
,Svega grupa 46

13.800.000

47-STALNA PRORA ČUNSKA REZERVA
Stalna proračunska rezerva
Svega grupa 47

13.800.000
1.200.000
1.200.000

Utorak,, ožujka 1994..

1
481
488
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2
48-OSTALI RASHODI
Troškovi platnog prometa
Teltda proračunska rezerva

40.000.000

Svega gruPa 48
SVEUKUPNI RASHODI

Temeljem aanka 68. Zakon a fokalnoj samoupravi i
upravi (»Narodne novine« broj 90/93) i aanka od 29. do 43.
Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i
uprave (»Narodne novine« broj 117/93) Op ćinsko vijeće
Općine Baška, na svojoj sjednici održanoj 15. veljače 1994.
donijelo je
OD L 1.1KU
e, epanskiin p ►reziMa
I. TEMELJNE ODREDBE
članak I.
Ovom se Odfukorn uvode općinski porezi za fmanciranje poslova iz samoupravnog djelokruga Op ćine Baška.
čtanak 2.
Temetlem Zakcma o financiranju jedinica fokatne samonprave i uprave, Opcini Baška pripadaju f uvode se
sljedeti pore&
I. porez na potrošnju
2. porez na kuće za odmor
3. porez na reklame
4. porez na tvrtku ili naziv
5. porez na korištenje javnih površina.
POREZ NA POTROŠNM
Članak 3.
Porez na potrošnju alkoholnih pi ća (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka pi ća), piva i bezalkohofna pića u ugostitefjskfm objektima plada se po stopi od
2%0 od osnovice na koju se plaća porez na potrošnj,u.
članak 4.
Porez iz članka 3. ove Odfuke pfača se na način i u
rokovima propisanim za pfaćanje poreza na promet proizvoda i ustuga.
OsnoWca poreza na potrošnju čint prodajna cijena pića
koja se proda u ugostiteljskom objektu.
III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
članalt 5.
Pravne i fizičke osobe, viasnici kuća za odmor (zgrada,
stan i odmarališta) na podru čju općine Baška plaćaju porez
na kuću za odmor, u jednokratnom godišnjem iznosu, u

40.000.000
120.000.000

dinarskoj protuvrijednosti od 3 DEM po jednoj četvornom
metru korisne površine, a prema srednjem tečaju Narodne
banke Hrvatske na đan ut~anja obveze.
IV. POREZ NA REKLAME
Članak 6.
Pravne i fizičke osobe koje ističu reklame na javnim
mjestima plaćaju porez na rektame u jednokratnom godišnjem iznosu po svakoj reklamiu dinarskoj protuvrijeđnosti
prema srednjem tečaju Narodne banke. Hrvatske na dan
utvrdivanja obveza, po vefičini:
— za reklamu površine do jednog četvornog metra 50
DEM
—za reklamu površine od jednog do dva m2 100 DEM
—za reklamu površine veće od dva m2 200 DEM.
Članak 7.
Rekfamom se smatraju samostoje će raklamne ploče,
oslikana pročelja i zidovi, i druga obilježja na nepokretnim
objektirna za čije je postavijanje odnosnoisticanje potrebno
odobrenje.
V. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV
članak 8.
Pravnefizičle osobe koje su obveznici poreza na dobit
iTi poreza na doho.dak plaćaju_porez na tvrtku u jednokratnom godišnjem iznosu u dinarskoj protuvrijednosti prema
srednjem tećaju Narodne banke Hrv»ts‘ke na dan utvrdivanja obveze, prema broju djelatnika:
—do 1 djelatnika 50 DEM
—od 2-5 djelatnika 100 DEM
—od 6-10 djelatnika 200 DEM
—od 11-20 djelatnika 300 DEM
od 2» djelatnika 50B DEM.
članak 9.
Ne smatraju se tvrtkorn natpisi postavijeni na tržniei, na
otvorenim prodajnim mjestima, na objelaima i uz objekte
za iznajmljivanje soba, kao i natpisi postavljeni u skladu s
posebnim propisima na
VI. POREZ NA KORIšiENJE JAVNIH POVRŠINA
čianak /0.
a/ javna povrtina na kojoj je sklopljen
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ugovor o najmu, na dan, po 1 m2
0,10 DEM
b/ javne površine za ostavljanje gra đevinskog
i ostalog materijala, na dan, po 1 m2 , u
skladu s Odlukom o komunalnom redu
1 DEM
c/ vitrine za izlaganje robe van poslovnih
zgrada, po 1 m2, godišnje ili na sezonu
10 DEM
VII. ZAJEDNiČKE ODREDBE
Članak 11.
Za sve što je rečeno ovom Odlukom u svezi porezne
osnovice, poreznog obveznika, izuze ća od plaćanja poreza,
načina obračuna, razreza i napliate poreza iz članka 2. ove
Odluke, primjenjuju se odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave.
Članak 12.
Kada obveznik poreza dospijeli porez ne plati u propisanom roku, porez se posebno napla ćuje po odredbama o
prisilnoj naplati poreza prema Zakonu o porezu na dohodak.
Kod više uplačenog poreza primjenjuju se odredbe o
povratu iz Zakona o porezu na dohodak.
Članak 13.
Nadzor nad porežima iz točaka 1., 2. i 4. članka 2. ove
Odluke vršit če Porezna uprava, ispostava Krk.
Porezi iz Članka 2. ove Odluke plaćaju se .0 korist proračuna Općine Baška.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama« županije primorsko-goranske, a primjenjuje se od 1. sije čnja
1994. godine.
Klasa: 410-01/94-01/1
urbroj: 2142-03-94-1
Baška, 15. veljače 1994.

- Utorak, 8. ožujka 1994.
Članak 2.

Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Baška, sukladno opsegu poslova i sistemu
srodnosti i potrebama učinkovitog obavljanja poslova,te za
obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, osniva se Upravni odjel Općinske uprave.
Članak 3.
Upravni odjel Općinske uprave za oblast za kojule
ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog ovom Odlukon,
neposredno izvršava i nadzire provo đenje odluke i drugih
općih akata tijela Općine Baška, te u slučaju neprovođenja
opčeg akta, poduzima propisane mjere.
Članak 4.
Unutar odjela Općinske uprave mogu se osnivati službe
i referade.
Unutrašnja organizacitja, način rada i odlučivanja
Upravnog odjela Opčinske uprave, uređuje se pravilnikom,
kojeg donosi rukovoditelj organa Općinske uprave, uz suglasnost Općinskog Poglavarstva.
Članak 5.
Općinsko Poglavarstvo usmjerava djelovanje Upravnog
odjela Općinske uprave u obavljanju poslova iz njegovog
samoupravnog djelokruga, kao i poslove državne uprave
koji se obavljaju u Op čini i nadzire njihov rad. Kad Općinsko Poglavarstvo u vršenju nadzora nad radom Upravnog odjela Opčinske uprave ocijeni da on ne
obavlja poslove u skladu sa zakonom, odlukama i drugim
općim aktima Općine, pokrenuti če postupak utvrđivanja
neposredne odgovornosti rukovoditelja i odgovorne osobe
u organu.
Članak 6.

OPČINSKO VIJEČE OPĆINE BAŠKA
Predsjednik
dipl. ing. Davor Dorčić, v. r.

Sredstva za rad Upravnog odjela Op činske uprave,osiguravaju se u Proračunu Opčine Baška i iz drugih prihoda u
skladu sa zakonom, te državnog prora čuna za poslove koji
su mu prenijeti.
Članak 7.

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi (»Narodne novine« broj 90/92) i članka 34. Odluke o
privremenom ustrojstvu i na činu rada Opčinskog vijeća i
drugih tijela općine (»Službene novine« broj 1/93), Opčinsko viječe Opčine Baška, na sjednici održanoj 2. prosinca
1993. godine, donosi
ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave
Općine Baška
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug Opčinske uprave Općine Baška.

Organ Opčinske uprave Opčine Baška je upravni odjel
za samoupravu i upravu.
U Odjelu za samoupravu i upravu obavljaju se poslovi:
osiguravanje uvjeta za utvrdivanje politike gospodarenjem prostorom Opčine Baška, kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora (zemljišta) i zaštita okoliša,
— uredenje naselja, unapređenje kvalitete.stanovanja,
izgradnja i održavanje komunalnih objekata, komunalnih i
drugih uslužnih djelatnosti i izgradnja i održavanje lokalne
infrastrukture,
— upravljanje komunalnim, te stambenim i poslovnim
objektima u vlasništvu Općine,
Ugovaranje najma o korištenju stanova, održavanje
stambenog fonda,
ugovaranje zakupa poslovnih prostora i naplate zakupnine, kao i održavanje stambenog i poslovnog prostora,
te izgradnje novog stambenog i poslovnog prostora,
— utvrđivanje obveza plaćanja komunalne naknade,
kao i njene naplate, ugovaranje zakupa najma javnih površina u vlasništvu Općine i naplate ostalih naknada.

nje,
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— održavanje objekata zajedni čke komunalne potroš-

— poticanje poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Općine,
— osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti
brige o djeci, obrazovanju i odgoju, u javnom zdravlju,
socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja,
—zaštita kulturne baštine,
—osiguravanje lokalnih potreba stanovništva u športu,
kulturi i tehni čkoj kulturi, te koordinacije u izradi i odabiru
programa javnih potreba javnih potreba u športu, kulturi i
tehničkoj kulturi i utvrdivanju uvjeta za provo đenje tih
programa, kao i praćenje, te kontrola njihove realizacije,
— gospodarenje u objektima športa i tehni čke kulture
putem ugovaranja zakupa, najma, pripreme, ugovaranja
nadzora radova za održavanje objekata, investicionog održavanja objekata i njihovoj izgradnji, te zaklju čivanju ugovora o načinu korištenja objekata od značaja za Općinu,
—razrez i naplata prihoda koji pripadaju Op ćini, izradu
i dovršenje proračuna Općine, izradu završnog obračuna
proračuna, izradu i realizaciju planova organa Općinske
uprave, vodenje knjigovodstvenih evidencija, evidencija financijskih prihoda i knjigovodstvo komunalnog sustava, te
vođenje platnog prometa putem ra čuna Općine i računa
komunalnog sustava,
— rješavanje građanskih stanja, vođenje biračkih spiskova, radne odnose djelatnika organa Općinske uprave,
vođenje pisarnice i arhive, te odredivanje poslovnih prostora koje koristi organ Općinske uprave i druge op će
poslove,
—pravni, protokolarni, savjetodavni i administrativnotehnič'ki poslovi u svezi sa radom Op ćinskog poglavarstva,
Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,
— suradnja u utvrđivanju i provedbi sustava koordinacije interesa Opčine s interesima susjednih općina i gradova, Županijom i Republikom.
Članak 8.
Radom Općinskog upravnog odjela za samoupravnu
upravu rukovodi tajnik op ćine ili pročelnik.

Rukovoditelja organa Op ćinske uprave iz stavka 1.
ovog članka imenuje Opć insko poglavarstvo, a na temelju
javnog natječaja ili temeljem čl. 87. stavak 3. i 4. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi, na vrijeme od 4 godine, a
može biti ponovo imenovan.
Uvjete natječaja utvrđuje Općinsko poglavarstvo.
Članak 9.
Unutrašnja organizacija Op ćinske uprave, prvenstveno
ć e se uspostavljati preuzimanjem zaposlenih djelatnika
Struč ne službe i organa Uprave dosadašnje Op ćine Krk, te
djelatnika dosadašnje Mjesne zajednice Baška, sukladno
odredbi č lanka 87. stavak 3. i 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.
Ukoliko se pojedina radna mjesta ne bi mogla popuniti
na način propisan u stavku 1. ovog članka, raspisati će se
natječaj za ta radna mjesta.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke, odredbe Odluke o
ustrojstvu Općinske uprave Opć ine Krk (»Službene novine« broj 2/91) i Odluke o stru čnoj službi Skupštine i
Izvršnog vijeća Skupštine Opć ine Krk (»Službene novine«
broj 35/85) ne odnose se na Op ćinsku upravu Općine Baška.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.
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