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OPĆINE

Općina Baška
14.
Na temelju članka 8.,Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) Op
ćinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 07. -rujna
2001. godine, donijeta je
•STATfUTT
Općine Baška
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom ureduju se obilježja Općine Baška, javna
priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje
građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijeia, mjesna ;samouprava, način obavljanja poslova, oblici kjtrazultiianja
građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga,
ustrojstvo i.iad javnih službi, oblici smađnjej jedinka lokal
ne samouprave, te druga pitanjaori. važnosti za ostvarivanje
prava i obveza Oporne Baška.

Na gornjem dijelu svečane zastave, iznad grba, zlatnim
slovima ispisan je natpis Općina Baška, a u donjem dijelu
zastave, je troroga sa ukrasnim ornamentima u svakom dije
lu.
Grb: i zastava koriste ;se na način kojim ;se ističe tradirija i
dostojanstvo Općine Baška određen posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
Članak 5.
Dan Općine Baška'je 2S4. lipnja, dan Svetog;Ivana.
Članak 6.
PTipadndcin^ svihetaičkih i nadonalnih zajednica ili ma
njina osigurat će se sloboda izražavanja, naa*waaiiiie pripad
nosti, slobodna upotreba svojeg \ jezika i pisma < u javnomi i
privatnom životu u skladu s Ustavom, zakoroom, te općim
i pojedinačnim aktima Općine Baška.
Članak 7.
Općinskovijeće OpćineBašMninžejpojeđinuosriibuJkti^
je zaslužna za' Općirm proglasiti počasnnn grarkniii^^
Počašću se ne stječu .posebna prava odnosno obveze > i
može se opozvati a^ se počastvovani:pokaže,nedrMGfjnim
takve počasti.

Članak 2.
Članak«.
Općina Baška je jedinica lokahae samoupnave na podru
čju utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i
Općmško vijeće može .dodjeljivati nagrade: i druga javna
općina u Republici Hrvatskoj.
priznaiua građanima i pravnim osobama mnaro&teiuspjene
Općina Baška nalazi se na jugoistočnom (dijelu otoka na svim podnočjima gospodarskog i društvenog /života • oti
:<Krdca i graniči sa istočne i južne strane Jadranskim morem, značaja 2a Općinu.
sa zapadne strane Općinom Pui^t, tesa sjevjerrne sname Op
Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodje^ivanje,
njhtov izgkd i oblik, kriterij i postmaak njmove dodfefc,tićinom Vrbnik.
Općina Baška obuhvaća područja nas^jfcja: Baška, Bato- j.e^ koja provoifc postupak i vrše dodjem priznanja, uređuju
matj, Draga Bašćanska i Jurandvor, t© iMračiće^Pi^ić i2Zkčje. se posebnom odlukom.
Oranice područja Općime Baška idu katastarskim grani
Čtenak9.
cama Tubnih naselja dcoja se nalaze unutar područja.
Granice Općine Baška mogu se mijenjati na način i po
Ostvarujući zajednički mteres u unapređivanju gospoda
postupku koji su propisani zakonom.
skog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Baška uspo
stavlja, surađuje i ©država isurađnjusjedn^maa^
Članak 3.
rmouprare đruigih država.
Odluku o uspostavljanju naeđusobne suradnje odnosno
Općina Baška je pravna osoba.
sklapanju sporazuma o suradnji Općine Baška ;s lokalnim
Sjedište Općine Baška je u Baski, ;Pakda W>.
jetinraama drugih država/tessađržaju i rijbkciina te:smadnje,
Općina Baška ima pečat.
jipnosi Općinsko vijeće u ,Jđadu sa zakonom i• općim atkTijela Općine Baška mogu imati posebne pečate.
Opis ^pečata iz stalka 2. i 3. ovog ilanka, način nfihove tmza.
uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom Općin
Članak LLD.
skog vijeća.
Općina Baška smao^je :s općinama i gradovima TM
Članak 4.
-ručjn Prhnorško^oranske županije^odnosno Bxpublilee £Hrvatske, te ;s:PiimoTškB<goian8k3^^
Općina Baška ima grb i zastavu.
nua zajedničkih interesa na .unapređenju gospodarskog i
Grb Općine Baška je ^povijesni grb Općine Baška.
Gtb je u trokutastom - srcolikomšntuTiaptovomiiamas- đruš^v£iwag rrazvifeka.
Općim Baška,rradinpTomkaiu^^
oehanom polju, lik ssveea - Svetog Ivana krstitelja spoluuzdignutom desnom -rukom »s ispTaženim'<kaznirstom, a n i lije predenja suradnje medu općinama u iSepubkci rHrvatškoj,
rmože osnovati^sa drugim općinama odgovamjuću udrugu.
voj Ta^ijML!zkmi^ti)daižsbijelm
vijenim.
Članak ili.
Zastava Općine Baška je jednobojna tamno plaveboje,a
'
Općhaa
Baška
u^ostupku
rjripremanja L
n sredini polja je umetnutgrb Općine Baška, obrubljenžktakata na rrazmi ^Prrmorsko'gGrEaHske županjje, 'te ^zakona • i
nim Tubom.
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drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji je se
neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nad
ležnom tijelu,
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka, u
ime Općine Baška, može podnositi Općinsko vijeće i pred
sjednik Općinskog vijeća neposredno nadležnom tijelu i po
sredno putem članova Skupštine Primorsko-goranske župa
nije i zastupnika u Hrvatskom saboru.

Petak, 21. rujna 2001.

- prostorno i urbanističko planiranje,
- - gospodarski razvoj,
- promet i prometnu infrastrukturu
ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
Postupak iz stavka 1. ovoga članka, Općina Baška može
pokrenuti i zajedno sa općinama i gradovima u Republici
Hrvatskoj.

Članak 16.
Općina Baška u okviru poslova, prava i obveza, koje os
tvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu od značaja
Članak 12.
za područje Općine:
Općina Baška samostalna je u odlučivanju u poslovima iz
- raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu
svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru Općine,
ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.
- promiče društveni i gospodarski napredak radi vredno
vanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih
Članak 13.
mogućnosti,
- vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u obla
Općina Baška obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom sti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja,
ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslo primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i
športa,
ve koji se odnose na:
*
- osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja
- uređenje naselja i stanovanje,
prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih ak
- komunalne djelatnosti,
tivnosti i korištenjem prostora u vlasništvu Općine,
- brigu o djeci,
- osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelat
- socijalnu skrb,
nosti,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, ko
-odgoj i osnovno obrazovanje,
munalnim objektima,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- obavlja komunalne i druge uslužne djelatnosti,
- zaštitu potrošača,
- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
društvenih, komunalnih i drugih socijalnih interesa i po
- protupožarnu i civilnu zaštitu.
Posebnim zakonima, kojima će se urediti pojedine djelat treba stanovništva,
- obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini
nosti iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se poslovi koje je
Općina Baška dužna organizirati, kao i poslovi koje će Op Baška,
- potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog
ćina Baška obavljati pod uvjetom da osigura uvjete za obav
standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja
ljanje istih.
Način organiziranja poslova iz stavka 2. i uvjeti za njiho poslove socijalne skrbi,
- sudjeluje u aktivnostima udruga građana,
vo obavljanje uredit će se općim aktima Vijeća.
- promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kultur
Članak 14.
noga i graditeljskog nasljeđa,
- osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
Općina Baška može obavljanje pojedinih poslova iz
- osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
članka 13. ovoga Statuta prenijeti na Primorsko-goransku
- donosi proračun Općine Baška,
županiju ili na mjesne odbore na području Općine Baška
- obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog
ako ocijeni da je to učinkovitije.
Općina Baška može obavljanje pojedinih poslova iz reda,
••
-' obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj
članka 13. ovoga Statuta, organizirati zajedno sa općinama
svezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski,
i gradovima u Republici Hrvatskoj.
Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, društveni i socijalni napredak.
Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju
nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka
1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova aktima u okviru djelokruga tijela Općine Baška.
svih članova.
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovoga
članka, općine i gradovi u Republici Hrvatskoj mogu osno U ODLUČIVANJU
vati zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo ili orga
Članak 17.
nizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.
Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lo
2. ovoga članka sklapa se na osnovu odluke koju donosi kalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog
Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.
zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom
i ovim Statutom.
Članak 15.
Članak 18.
Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine
Primorsko-goranske županije, da Općini Baška, uz suglas
Lokalni referendum se može raspisivati radi odlučivanja
nost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta
lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obav ili drugog pitanja od lokalnog značenja iz djelokruga Općin
ljanje određenih poslova koji se odnose na:
skog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
- školstvo,
Lokalni referendum temeljem odredaba zakona i ovoga
- zdravstvo,
Statuta raspisuje Općinsko vijeće.
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
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Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati trećina
članova Općinskog vijeća, polovina mjesnih odobra na pod
ručju Općine Baška ili 20% birača upisanih u birački popis
Općine.
Pravo izjašnjavanja na referendumu imaju građani s prebivališem na području Općine Baška.
Članak 19.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
- područje za koje se raspisuje referendum,
- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, od
nosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači
odlučivati na referendumu,
- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima
se raspisuje referendum,
- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više
prijedloga o kojima će birači odlučivati,
- dan održavanja referenduma.
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do
dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20
niti više od 40 dana.
Članak 20.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Op
ćinsko vijeće Općine Baška.
Tijela Općine Baška ne mogu donijeti akt ili odluku koja
je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka, prije
prestanka roka od godine dana od dana održavanja referen
duma.
Članak 21.
Općinsko vijeće Općine Baška može tražiti mišljenje od
mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili o dru
gim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima
određenim ovim Statutom i zakonom.
Mjesni zbor građana Općinsko vijeće može sazvati i za
dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvo
jenu od drugih dijelova naselja (dio naselja; stambeni blok
ili slično).
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje o
kojem će se tražiti mišljenje, odnosno područje od kojeg se
traži mišljenje.
Članak 22.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Opći
ne Baška donošenje određenog akta ili rješavanje određe
nog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovoga
članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 5% birača
upisanih u popis birača Općine Baška.
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni
tekst građanske inicijative.
Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema ime
nu, adresi i JMBG ustanoviti o kojoj se osobi radi su neva
žeći.
Općinsko vijeće dužno je o prijedlogu odlučiti u roku od
3 mjeseca od prijema prijedloga i o istome obavijestiti pred
lagatelja.
Članak 23.
Građanin i pravna osoba ima pravo na način određen za
konom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine
Baška, te na nepravilan odnos zaposlenih u tijelu Općine
Baška kada mu se obraća radi ostvarivanja svoga prava i in
teresa ili izvršavanja građanskih dužnosti.
Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor
u roku od 30 dana od dana podnošenja.

NOVINE
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IV. OPĆINSKA TIJELA
1. Općinsko vijeće
Članak 24.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine
Baška i tijelo lokalne samouprave, koje u okviru svojih pra
va i dužnosti donosi akte, te obavlja druge poslove u skladu
sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 25.
Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način odre
đen zakonom.
Članak 26.
Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine Baška,
- priprema i donosi odluke i druge opće akte kojima ure
đuje pitanja iz djelokruga Općine Baška,
- osigurava izvršavanje odluka i općih akata iz prethodne
točke,
- donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji
obračun proračuna,
- donosi poslovnik o radu,
- bira i opoziva predsjednika i podpredsjednika Općin
skog vijeća,
- osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenuje i razrješuje osobe određene zakonom, propi
sima i ovim Statutom,
- uređuje ustroj i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Baška,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavlja
nje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatno
sti od interesa za Općinu Baška,
- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vla
sništvu Općine Baška,
- upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine Ba
ška,
- obavlja izbor i imenovanja, opoziv i razrješenja pročel
nika, službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu,
- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim
propisom, kao i ovim Statutom stavljeni u djelokrug.
Članak 27.
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje na
čin konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i
vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednici Općin
skog vijeća.
Članak 28.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjed
nika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može
dati Odbor za izbor i imenovanja, kao i najmanje 3 člana
Općinskog vijeća.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se i
opozivaju na način i po postupku utvrđenim Poslovnikom o
radu Općinskog vijeća.
Članak 29.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Baška obnaša duž
nost načelnika Općine Baška, a potpredsjednik Općinskog
vijeća Općine Baška obnaša dužnost zamjenika načelnika.
Predsjednik Općinskog vijeća u obnašanju dužnosti na
čelnika Općine Baška obnaša svoju dužnost aktivno dje
latno (profesionalno), a potpredsjednik Općinskog vijeća u
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obnašanju dužnosti zamjenika načelnika počasno djelatno
(volonterski).
Članak 30.
Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti na
čelnika Općine Baška:
* zastupa Općinu Baška,
- daje punomoći za zastupanje Općine Baška u pojedinim
stvarima,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnog tijela
Općine Baška,
. - ima pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje od
luka i općih akata,
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost
zakoriomv drugim propisom, ovim Statutom ili odlukom i
drugim, općim aktom Općinskog vijeća.
Članak 31.
Potpredsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti
zamjenika načelnika popisanom ovlaštenju načelnika obav
lja poslove iz njegova djelokruga.
Potpredsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti
zamjenika načelnika zamjenjuje načelnika Općine Baška u
slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih razloga spriječe
nosti u obavljanju njegove dužnosti.
Članak 32.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i dru
ga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pita
nja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz dje
lokruga Općinskog vijeća, praćenje izvršavanja odluka i op
ćih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju po
jedinih pitanja, te za izvršavanje određenih poslova i
zadataka za Općinsko vijeće.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
- Odbor za statutarno-pravna pitanja,
- Odbor za izbor i imenovanja,
- Odbor za komunalne djelatnosti,
- Odbor za razvoj Općine,
- Odbor za zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i zaštitu po
trošača,
- Odbor za financije i proračun,
- Odbor za informiranje, međuopćinsku i međunarodnu
suradnju,
- Odbor za kulturu, predškolski odgoj i osnovno obrazo
vanje,
- Odbor za tjelesnu kulturu, šport i tehničku kulturu,.
- Mandatna komisija.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz
stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom o radu Op
ćinskog vijeća ili posebnom odlukom Općinskog vijeća o
osnivanju radnog tijela.
Članak 33.
^Općinsko vijeće, za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine Baška, kao i poslove državne uprave
prenijete na Općinu Baška, ustrojava Jedinstveni upravni
odjel.
Jedinstveni upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka nepo
sredno izvršava i nadzire provođenje odluka i općih akata
Općinskog vijeća.
Jedinstveni upravni odjel dužan je svojim radom omogu
ćiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Baška upravlja
pročelnik, Kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Op
ćinsko vijeće.
,
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Jedinstveni upravni odjel Općine Baška samostalan je u
okviru svoga djelokruga i za svoj zakoniti i pravovremeni
rad u obavljanju poslova odgovoran je Općinskom vijeću i
načelniku.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Baška osiguravaju se u proračunu Općine Baška, državnom
proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.
V. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 34.
Na području Općine Baška osnivaju se mjesni odbori za
naselje ili dio. naselja Baška, te za naselja Batomalj, Draga
Bašćanska i Jurandvor, kao oblik neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposred
nog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka mjesni od
bor dužan je uvažavati interes općine Baška u cjelini.
Mjesni odbor je pravna osoba.
članak 35.
Ako Općinsko vijeće i najmanje 30 građana, njihove or
ganizacije i udruženja daju inicijativu i prijedlog za osniva
nje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove
čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), prijedlog
osim podataka o podnositelju inicijative odnosno predlagaču mora sadržavati podatke o:
- imenu mjesnog odbora,
- području i granicama mjesnog odbora,
- sjedištu mjesnog odbora.
Uz inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora,
koji se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća dostavlja
se i nacrt pravila mjesnog odbora.
O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog
odbora, o spajanju mjesnih odbora odlučuje se na način i
po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.
Općinsko vijeće utvrđuje da li je inicijativa i prijedlog za
osnivanje mjesnog odbora usklađen s odredbama zakona,
Statuta i odluka i općih akata Općinskog vijeća.
Članak 36.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i pred
sjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog
odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno taj
nim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primje
njuju odredbe zakona kojima se uređuje izbor članova Op
ćinskog vijeća Općine Baška.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godi
ne.
Kandidati za članove vijeća mjesnog odbora mogu biti
izabrani članovi Općinskog vijeća.
Vijeće mjesnog odbora ima 5 do 7 članova.
Članak 37.
Vijeće mjesnog odbora:
- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet
u njihovoj realizaciji,
- donosi pravila mjesnog odbora,
- donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
- donosi financijski plan i godišnji obračun,
- bira i opoziva predsjednika i potpredsjednika vijeća*
- saziva mjesne zborove građana,...'
- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom
odboru u proračunu Općine Baška,
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- surađuje s drugim mjesnim odborima na području Op
ćine Baška,
- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od
interesa za građane mjesnog odbora,
- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i
općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 38.
Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivno
sti, te izvore sredstava za ostvarenje programa.
Program rada donosi se do kraja listopada tekuće godine
za iduću godinu.
Za djelatnost i za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga prenijetih na mjesni odbor sredstva se osigurava
ju u proračunu.
Jedinstveni upravni odjel osigurava odgovarajuće uvjete
radi pružanja pomoći mjesnom odboru u obavljanju admini
strativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslo
va.
Pod malim komunalnim akcijama razumijevaju se grad
nja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne in
frastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava
komunalni standard građana na području mjesnog odbora,
a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi
mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, elek
tričnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta,
nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti).
Članak 39.
Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
- koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog
plana Općine Baška,
- rješenja od interesa za svoje područje u postupcima iz
rade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata
Općine Baška i njihova ostvarenja,
- predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i ko
munalnih službi,
- predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina,
parkova, škole, vrtića i drugih objekata na svom području,
- predlaže promjenu područja mjesnog odbora.
Članak 40.
Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjed
nika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na vri
jeme od četiri godine.
Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.
Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu
koju posebnom odlukom utvrđuje Općinsko vijeće.
Članak 41.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda
sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća, te izvješ
ćuje o provođenju odluka vijeća,
- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće i Općinsko
vijeće Općine Baška.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj
rad vijeću i načelniku Općine Baška.
Članak 42.
Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
- prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
- predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih
pitanja iz njegova djelokruga,
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- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na
dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga dje
lokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.
Članak 43.
Općinsko vijeće Općine Baška, odlukom o izboru člano
va vijeća mjesnih odbora, uređuje način provođenja izbora i
druga pitanja u svezi s izborima za članove vijeća mjesnih
odbora.
Članak 44.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora dužan je, u roku od 8
dana od dana donošenja, dostaviti načelniku Općine Baška
odluke i opće akte koje donosi vijeće mjesnog odbora.
Ako načelnik utvrdi da su odluke i opći akti \% prethod
nog stavka ovoga članka u suprotnosti sa zakonom, Statu
tom i pravilima mjesnog odbora, dužan je o tome obavijesti
ti Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće, ako ocijeni da je akt iz stavka 1. ovoga
članka u suprotnosti s aktima iz prethodnog stavka, dužno
je u roku od 8 dana od dana dostave donijeti odluku o obu
stavi od primjene općeg akta koja mora biti obrazložena.
Odluka iz prethodnog stavka dostavit će se predsjedniku
vijeća mjesnog odbora sa zahtjevom da vijeće mjesnog od
bora u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke.
Ako vijeće mjesnog odbora to ne učini, načelnik je dužan
o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave
ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada Općine Baška.
VI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE BAŠKA
Članak 45.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava ko
ja pripadaju Općini Baška čine imovinu Općine Baška.
Članak 46.
Stvarima i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Ba
ška upravlja i koristi se Općinsko vijeće.
Nekretninu u vlasništvu Općine Baška, Općinsko vijeće
može otuđiti ili na drugi način s njom raspolagati samo na
osnovu javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj ci
jeni, ako zakonom nije drukčije određeno.
Članak 47.
Prihodi Općine Baška su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
- prihod od stvari u njezinom vlasništvu i imovinska pra
va,
- prihodi od naknada za koncesije koje dodjeljuje Općina
Baška,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u
njezinom vlasništvu odnosno u kojima ima udio ili dionice,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje
koje sama propiše u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom
i Primorsko-goranskom županijom,
- sredstva pomoći i dotacije Primorsko-goranske županije
i Republike Hrvatske predviđena u županijskom, odnosno
državnom proračunu,
• - drugi prihodi određeni zakonom i odlukama Općinskog
vijeća.
Članak 48.
Općinsko vijeće donosi opći akt kojim propisuje vrstu po
reza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza,
oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, pla-
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ćanja poreza, porezne prekršaje, te druga postupovna pita
nja u skladu sa zakonom.
Članak 49.
«
Svi prihodi koji pripadaju Općini, kao i svi rashodi za po
slove koje Općina obavlja, iskazuju se u proračunu Općine
Baška.
Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.
Ako se rjekom proračunske godine smanje prihodi i pri
mici, ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se
mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili prona
laženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i do
puna proračuna po postupku za donošenje proračuna.
Članak 50.
Općina Baška sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje
vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim pro
pisima.
Sredstva koja ostvare korisnici proračunskih sredstava,
kojih je Općina Baška osnivač, prihod su tih korisnika, osim
ako Općinsko vijeće ne odredi drugačije.
Članak 51.
Općina Baška može se zaduživati ako ne postoje druge
mogućnosti pokrića proračunskog manjka, uz uvjet da ot
plata i kamate kredita ne ugrožavaju izvršenje zakonskih
obveza Općine Baška u skladu sa posebnim zakonom.
Općina Baška može se zaduživati kratkoročno unutar
proračunske godine i višegodišnje.
Općina Baška može se zaduživati radi financiranja redov
nih poslova kratkoročno ako se prihod proračuna ne ostva
ruje ravnomjerno tijekom godine.
(
Općina Baška može se zadužiti višegodišnje za financira
nje kapitalnih izdataka.
Članak 52.
Općina Baška može davati jamstva korisnicima prora
čuna i pravnim osobama u vlasništvu, odnosno u kojima
ima udio ili dionice i zaključivati zajmove do visine ukup
nog iznosa proračuna određenog posebnim zakonom ili op
ćim aktima Općinskog vijeća.
VII. AKTI OPĆINE BAŠKA
Članak 53.
Općinsko vijeće donosi statut, poslovnik o radu, pravilni
ke, odluke i druge opće akte, općinski proračun, obračun
proračuna, upute, naputke, deklaracije, preporuke, zaključ
ke, te daje vjerodostojna tumačenja općih akata.
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte i rješenja kada
u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.
- Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i prepo
ruke.
Članak 54.
Jedinstveni upravni odjel, kada izvršava opće akte Općin
skog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima rješava o pra
vima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza općin
skih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Općini Ba
ška donosi se po skraćenom upravnom postupku.
Protiv pojedinačnog akta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primor
sko-goranske županije.
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Članak 55.
Podrobnije odredbe o aktima Općine Baška, postupku
donošenja i objavi akata, te o vjerodostojnom tumačenju
akata, utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
VIII. JAVNA SLUŽBA
Članak 56.
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz samoupravnog
djelokruga Općina Baška može osnovati trgovačko društvo
f
i ustanovu.
Trgovačko društvo i ustanova iz stavka 1. ovog članka
djelatnosti iz svoga djelokruga obavljaju kao javnu službu.
Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su izvješta
vati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima koje
odredi Općinsko vijeće.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 57.
Do donošenja općih akata, kojima se uređuju poslovi iž
samoupravnog djelokruga Općine Baška sukladno poseb
nim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će
se važeći akti Općine Baška u onim odredbama koje nisu
u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka i. ovo
ga članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovo
ga Statuta.
Članak 58.
Općina Baška donijet će opće akte kojima se uređuju po
slovi iz samoupravnog djelokruga Općine Baška u rokovima.
određenim posebnim zakonima.
Članak 59.
Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za
promjenu Statuta.
Promjenu Statuta može predložiti radno tijelo Općinskog
vijeća, načelnik i tri člana Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog za
promjenu Statuta.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu
Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije
isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala ve
ćina članova Općinskog vijeća.
Članak 60.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti
Statut Općine Baška (»Službene novine« Županije primor
sko-goranske broj 7/94), Izmjene i dopune Statuta Općine
Baška (»Službene novine« Županije primorsko-goranske
broj 13/95), Izmjene i dopune Statuta Općine Baška (»Slu
žbene novine« Županije primorsko-goranske broj 8/96), Iz
mjene i dopune Statuta Općine Baška (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije broj 20/97), Izmjene i dopune
Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-go
ranske županije broj 19/98).
Članak 61.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01/12
Ur. broj: 2142-03-01-3
Baška, 7. rujna 2001.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA
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Marijan Dekanić, v. r.
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Članak 5.

Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na
početku sjednice, a može se promijeniti tijekom sjednice na
prijedlog predsjedavatelja ili najmanje 3 člana Vijeća.
Članak 6.

15.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i
članka 27. Statuta Općine Baška, Općinsko vijeće Općine
Baška, na sjednici održanoj 7. rujna 2001. godine donijelo je
POSLOVNIK O RADU
Općinskog vijeća Općine Baška
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Baška (u
daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo
i način rada Općinskog vijeća Općine Baška (u daljnjem
tekstu: Vijeće), a osobito:
- konstituiranje Vijeća, početak obnašanja prava i dužno
sti člana Vijeća, mirovanje i prestanak mandata člana Vi
jeća,
- izbor i razrješavanje predsjednika i potpredsjednika Vi
jeća i njihova prava i dužnosti,
- unutarnje ustrojstvo Vijeća,
- postupak donošenja akata i rasprave o pojedinim pita
njima iz djelokruga Vijeća,
- poslovni red na sjednici Vijeća,
- javnost u radu Vijeća,
- obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za
potrebe Vijeća.
Članak 2.
Vijeće će posebnom odlukom urediti pojedino pitanje iz
rada Vijeća ako to pitanje nije uređeno ovim Poslovnikom.
II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA, POČETAK OBNA
ŠANJA PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA VIJEĆA, MI
ROVANJE I PRESTANAK MANDATA ČLANA VI
JEĆA
Članak 3.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva čelnik središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i pod
ručne (regionalne) samouprave, ili osoba koju on ovlasti u
roku određenom zakonom.
Do izbora predsjednika Vijeća sjednici privremeno pred
sjeda najstariji član Vijeća.
Predsjedavatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva
prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjeda
nja sjednicom.
Nakon izbora predsjednika Vijeća, izabrani predsjednik
preuzima predsjedavanje sjednicom.
Članak 4.
Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća na
sjednici na kojoj je nazočna većina članova Vijeća.
Nakon što je Vijeće konstituirano izvodi se himna Repu
blike Hrvatske »Lijepa naša domovino«.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeće bira Mandatnu komi
siju, predsjednika i potpredsjednika Vijeća i Odbor za izbor
i imenovanja na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje 3
člana Vijeća.
Članak 7.
Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici Vijeća
podnosi izvješće o provedenim izborima i imenima izabra
nih članova Vijeća, o podnesenim ostavkama na dužnost
člana Vijeća, o imenima članova Vijeća koji obnašaju duž
nost nespojivu sa dužnošću člana Vijeća, pa im dužnost
člana Vijeća miruje, o imenima članova Vijeća kojima man
dat miruje na njihov zahtjev, te o zamjeniku člana Vijeća
koji umjesto njega počinje obnašati dužnost člana Vijeća.
Izabrani članovi Vijeća, koji daju ostavku, ili stavljaju
mandat>u mirovanje moraju o tome obavijestiti pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška 24 sata prije
početka konstituirajuće sjednice.
Na konstituirajućoj sjednici, umjesto člana koji je dao os
tavku ili stavio mandat u mirovanje, nazočan je zamjenik
člana određen sukladno Zakonu o izboru članova predstav
ničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samo
uprave.
Vijeće zaključkom prihvaća izvješće Mandatne komisije.
Članak 8.
Po prihvaćanju izvješća Mandatne komisije iz članka 7.
ovoga Poslovnika, članovi Vijeća pred predsjedavateljem
Vijeća daju prisegu.
Predsjedavatelj izgovara tekst prisege i proziva poime
nično članove Vijeća, a član Vijeća, nakon što je prozvan,
ustaje i izgovara: »Prisežem«.
Tekst prisege glasi:
»Prisežem svojom čašću, da ću dužnost člana Općinskog
vijeća Općine Baška obnašati savjesno i odgovorno i da ću
se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i odluka
i općih akata Općine Baška i poštivati pravni poredak Re
publike Hrvatske te se zauzimati za svekoliki napredak Op
ćine Baška i Republike Hrvatske.«
Član Vijeća koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjed
nici, odnosno zamjenik člana Vijeća kada počinje obnašati
dužnost člana Vijeća, polaže prisegu na prvoj sjednici Vi
jeća na kojoj je nazočan.
Članak 9.
Danom konstituiranja Vijeća član Vijeća, odnosno za
mjenik člana Vijeća nakon što mu je potvrđen mandat,
ima prava i dužnosti člana Vijeća određene zakonom, Statu
tom Općine Baška, ovim Poslovnikom i odlukama i općim
aktima što ih donese Vijeće do prestanka mandata.
Članak 10.
Mandat člana Vijeća izabranog na redovitim izborima
traje do objave odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave,
ili do objave odluke Vlade RH o raspuštanju Vijeća.
Mandat članova Vijeća izabranih na prijevremenim izbo
rima traje do isteka tekućeg mandata Vijeća izabranog na
redovitim izborima.
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Članak 11.
Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Statutom Op
ćine Baška, ovim Poslovnikom, odlukama i,aktima Vijeća, a
osobito:
- prisustvovati sjednicama Vijeća i radnih tijela kojih je
član i sudjelovati u njihovom radu,
- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju što je na
dnevnom redu Vijeća i radnih tijela kojih je Član'te o njemu
odlučivati,
- biti biran u radna tijela Vijeća i prihvatiti izbor,
- obnašati poslove koje mu u okviru svoga djelokruga po
vjeri Vijeće ili radno tijelo kojeg je član,
- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga
Vijeća,
- predlagati osnivanje radnog tijela ili radne grupe radi
obrade pojedinog pitanja i priprema odluka i akata za Vije
će,
- prisustvovati sjednicama radnih tijela kojih nije član i
sudjelovati u njihovom radu bez prava odlučivanja,
- tražiti i dobiti od Jedinstvenog upravnog odjela podatke
potrebne za obnašanje dužnosti člana Vijeća te, s tim u sve
zi, koristiti stručne i tehničke usluge istoga.
Član Vijeća ima pravo postavljati pitanja načelniku Opći
ne što se.odnosi na njegov rad i rad Jedinstvenog upravnog
odjela na sjednici Vijeća ili uputiti u pisanom obliku i na
njih dobiti odgovor u roku od 30 dana od dana prijema pi
tanja.
Ako član Vijeća nije zadovoljan odgovorom, može tražiti
daljnja pojašnjenja, odnosno o tome može predložiti raspra
vu na sjednici Vijeća.
•
Članak 12.
član Vijeća ne smije u obavljanju privatnih.poslova, gos
podarskih i drugih djelatnosti, bilo za sebe ili za svojeg po
slodavca, koristiti položaj člana Vijeća i naglašavati tu duž
nost
Član Vijeća dužan je čuvati podatke koje sazna u obna
šanju djužnosti, a koji prema zakonskim propisima, nose
oznaku'tajnosti i za to su odgovorni prema zakonu.
Članak 13. .
Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka četverogodiš
njeg mandata u slučajevima određenim zakonom.
Članak 14.
Članu Vijeća miruje mandat za vrijeme dok obnaša duž
nost za koju je zakonom određeno da je nespojiva"s dužnoš
ću člana Vijeća, odnosno za vrijeme za koje je stavio man
dat u mirovanje.

Članak 15.
O prisustvovanju člana Vijeća sjednici vijeća i radnih tije
la vodi se evidencija.
Član Vijeća, ako ne može prisustvovati sjednici Vijeća,
odnosno radnog tijela dužan je o tome izvijestiti predsjed
nika Vijeća, najmanje 24 sata prije početka zakazane sjedni
ce.
"'"','.'•'.''.'..
Članak 16.
Član Vijeća ima pravo na naknadu troškova nastalih u
svezi s radom u Vijeću i radnim tijelima u visini i na način
određen odlukom Vijeća.
članak 17.
Klub članova Vijeća može osnbvatj stranka koja ima naj
manje tri člana Vijeća, kao i dvije ili Više političkih stranaka
koje imaju zajedno najmanje tri člana Vijeća.
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O osnivanju Kluba predsjednik Kluba dužan je u pisa
nom obliku obavijestiti pročelnika Jedinstvenog upravitbg
odjela.
Obavijest sadrži naziv Kluba, ime predsjednika Kluba i
imena članova Kluba.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela osigurat će Klu
bovima članova Vijeća prostorne i tehničke uvjete za rad
(dvoranu za sjednice, prijepis, umnožavanje, dostava mate
rijala i slično).
III. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK VIJEĆA
Članak 18.
Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se
biraju iz reda članova Vijeća, većinom glasova svih članova
Vijeća.,
!
"'','"". ' ' ""
'*'..'""
'
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može
dati Odbor za izbor i imenovanje, kao i najmanje tri člana
Član vijeća može sudjelovati u podnošenju prijedloga za
samo jednog kandidata'za predsjednika odnosno potpred
sjednika.
, Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se javnim
glasovanjem, za svakog, kandidata ponaošbb. '
Ako pri glasovanju za izbor pred^jeđttika i potpredsjed
nika prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova,
ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu ve
ćinu, glasovanje se ponavlja po istom postupku kao prvo
glasovanje.
•
"' .
Ako je za izbor predsjednika odnosno potpredsjednika
bilo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudje
luju samo dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata
ne dobije većinu glasova svih članova Vijeća, izborni se po
stupak ponavlja.
Članak 19.
Predsjednik Vijeća:
- predstavlja Vijeće,
- saziva i predsjedava sjednici i potpisuje odluke i druge
akte Vijeća,
• '
- predlaže dnevni red sjednice,
y;
"••upućuje
prijedrog
ovlaštenog
predlagatelja
u
propisani
postupak, !
- brine se o postupku donošenja bdluka i općih akata Vi
jeća, ••'
' " • ' , " " ' ' ' . •',.'
-koordinira rad radnih tijela Vijeća,
- brine se o zaštiti prava članova Vijeća,
- održava red na sjednici Vijeća,
- brine se o primjeni ovoga Poslovnika,
- objavljuje rezultate glasovanja na .sjednici Vijeća,
- surađuje s članovima predstavničkih tijela drugih jedi
nica lokalne i područne (regionalne) samouprave i zastupni
cima u Hrvatskom saboru,
••
' - određuje predstavnike Vijeća u sVečariim i drugirn pri
godama,
- brine se o javnosti rada Vijeća,
- obavlja druge poslove određene zakonom, Statutom,
odlukama i općim aktima Vijeća i ovim Poslovnikom.
Predsjednik Vijeća može predložiti, a Vijeće na njegov
prijedlog može utvrditi pokroviteljstva Općine Baška.
Članak 20.
Potpredsjednik Vijeća pomaže predsjedniku Vijeća u
radu, te obavlja poslove iz njegova djelokruga za koje ga
predsjednik oVlasti;
Potpredsjednik Vijeća zamjenjuje predsjednika kada je
isti spriječen ili odsutan. 2a vrijeme đdk zamjenjuje pred-
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sjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti pred
sjednika.
Potpredsjednik Vijeća ima pravo na naknadu prema od
luci Vijeća.

zakonitosti općih akata u postupku i na način određen zako
nom.

Članak 21.
Predsjednik i potpredsjednik Vijeća mogu biti razriješeni
dužnosti i prije isteka vremena na koji su birani.
Postupak za razrješenje predsjednika odnosno potpred
sjednika može pokrenuti najmanje 3 člana Vijeća ili Odbor
za izbor i imenovanja.
Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.
O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova
svih članova Vijeća.
Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjed
nik odnosno potpredsjednik:
- zlouporabi položaj ili prekorači ovlaštenja,
- svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća,
- ne sazove sjednicu najmanje jedanput u dva mjeseca u
vrijeme zasjedanja Vijeća, ili ako to zatraži jedna trećina
ukupnog broja članova Vijeća u roku od 8 dana od dana do
stave zahtjeva.
Ako Vijeće razriješi dužnosti predsjednika odnosno po
tpredsjednika, dužno je u roku od 30 dana od dana razrje
šenja izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika, ako
istog ne izabere na istoj sjednici.

Članak 27.
Radna tijela Vijeća su odbori, komisije i povjerenstva.
Vijeće može uz stalna radna tijela osnovana ovim Poslov
nikom osnivati i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju radnog tijela uređuje se njegov na
ziv, sastav, djelokrug i način rada.

Članak 22.
Predsjednik odnosno potpredsjednik Vijeća mogu dati
ostavku.
Ostavka je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih
članova Vijeća.
Vijeće je dužno izabrati predsjednika odnosno potpred
sjednika u roku od 30 dana od dana prihvaćanja ostavke.
Članak 23.
Ako predsjedniku odnosno potpredsjedniku prestane
mandat člana Vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg
mandata, Vijeće je dužno izabrati predsjednika odnosno
potpredsjednika u roku od 30 dana od dana kada Vijeće pri
mi na znanje izvješće Mandatne komisije o prestanku man
data.
Ako predsjednik odnosno potpredsjednik stavi mandat
člana Vijeća u mirovanje, Vijeće će izabrati predsjednika
odnosno potpredsjednka u roku od 30 dana od dana kada
je Vijeće primilo na znanje izvješće Mandatne komisije o
nastupu mirovanja.
Članak 24.
Predsjednik Vijeća obnaša dužnost načelnika Općine Ba
ška, a potpredsjednik Vijeća obnaša dužnost zamjenika na
čelnika.
Članak 25.
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokru
ga Općine Baška ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili dru
gi propis, te zatražiti od Vijeća da u roku od 15 dana otkloni
uočene nedostatke. Ako Vijeće to ne učini, načelnik je du
žan u roku od 8 dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg
tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću
rada tijela Općine Baška.
Članak 26.
Načelnik je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja
dostaviti pročelniku županijskog ureda Županije primor
sko-goranske u čijem su djelokrugu poslovi opće uprave,
statut i opće akte koje donese Vijeće radi provedbe nadzora

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO VIJEĆA

Članak 28.
Radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i odre
đeni broj članova.
Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sasta
vu Vijeća.
Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog
tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa mi
rovanja mandata člana Vijeća odnosno do dana razrješenja
dužnosti na koju je izabran.
Članak 29.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu i usklađuje rad
radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih tijela, predlaže
dnevni red i predsjedava sjednici radnog tijela.
Predsjednik radnog tijela dužan je sazvati sjednicu u roku
od 8 dana na osnovi zaključka Vijeća ili ako to zatraži pred
sjednik Vijeća ili polovica članova radnog tijela.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu kada je to dužan uči
niti, sjednicu radnog tijela sazvat će predsjednik Vijeća.
U svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela predsjed
nik surađuje s predsjednikom Vijeća, predsjednicima drugih
radnih tijela, te s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odje
la.
Potpredsjednik radnog tijela, u slučaju spriječenosti ili
odsutnosti predsjednika, ima prava i obveze predsjednika.
Ako su spriječeni ili odsutni predsjednik i potpredsjednik,
sjednicom radnog tijela predsjedava član radnog tijela kojeg
na to ovlasti predsjednik radnog tijela.
Članak 30.
Radno tijelo zauzima stajališta o pitanjima iz svoga djelo
kruga ako je na sjednici nazočna većina članova radnog ti
jela.
Zaključak odnosno preporuku radno tijelo donosi veći
nom glasova nazočnih članova.
O radu na sjednici vodi se zapisnik kojeg potpisuje osoba
koja predsjedava i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
odnosno osoba koju on ovlasti.
Članak 31.
Radno tijelo može uključiti znanstvene i druge organiza
cije i pojedine stručnjake u pripremanje akata ili razmatra
nje pojedinog pitanja iz svoga djelokruga na osnovi suglas
nosti predsjednika Vijeća.
Radno tijelo može osnovati radnu skupinu, koja je sa
stavni dio radnog tijela i ne može samostalno istupati i biti
nositelj prava i obveza.
Članak 32.
Radno tijelo o svojim primjedbama, mišljenjima i prijed
lozima izvješćuje, pisanim putem ili usmeno, Vijeće.
Izvjestitelj radnog tijela će, prema zaključku radnog tijela
ili na vlastiti poticaj kao i na zahtjev Vijeća, obrazložiti pri
mjedbe, mišljenja ili prijedloge radnog tijela.
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Članak 33.
Radna tijela međusobno surađuju, a mogu održati i za
jedničku sjednicu, te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće.
Članak 34.
Sjednici radnog tijela treba biti nazočan pročelnik Jedin
stvenog upravnog odjela Općine Baška ili osoba koju on
ovlasti, koji ima pravo sudjelovati u raspravi, bez prava od
lučivanja.
- Radno tijelo može odlučiti da će o pojedinom prijedlogu
provesti raspravu bez nazočnosti pročelnika o čemu ob
vezno izvješćuje predsjednika Vijeća.
Članak 35.
Na rad sjednice radnog tijela odgovarajuće se primjenjuju
odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na dnevni red Vi
jeća, te nazočnost drugih osoba sjednici Vijeća.
Članak 36.
Stalna radna tijela Vijeća su:
'
1. Odbor za statutarno-pravna pitanja,
2. Odbor za-izbor i imenovanja,
3. Odbor za komunalne djelatnosti,
4. Odbor za razvoj Općine,
5. Odbor za zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i zaštitu
potrošača,
6. Odbor za financije i proračun,
7. Odbor za informiranje, međuopćinsku i međunarodnu
suradnju,
8. Odbor za kulturu, predškolski odgoj i osnovno obrazo
vanje,
'
:
9.. Odbor za tjelesnu kulturu, šport i tehničku kulturu,
10. Mandatna komisija.
Članak 37.
Odbor za statutarno-pravna pitanja:
- razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi
Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statu
tom Općine Baška, te u pogledu njihove pravne obrade,
- razmatra poticaje za donošenje odluka i akata Vijeća,
-daje mišljenje glede primjene statutarnih i poslovnih
odredaba,;,
- ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodo
stojnog tumačenja odluka i akata Vijeća,
- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata Vi
jeća kada je istim aktima ovlašten, ili kada su ti akti najma
nje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ak
tima Vijeća.
Odbor ima predsjednika i potpredsjednika i 3 člana koji
se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda javnih, znanstve
nih i stručnih djelatnika.
Članak 38.
> Odbor za izbor i imenovanja:
- priprema i donosi Vijeću prijedlog za izbor i razrješenje
predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela,
- predlaže izbor* imenovanja, razrješenja, opoziv pred
stavnika Vijeća u određena tijela, pravne osobe i udruge,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ak
tima Vijeća.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji
se biraju iz reda članova Vijeća.
Članak 39.
Odbor za komunalne djelatnosti:
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- razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem uređe
nja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkoviti
jeg uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalnih obje
kata,
- razmatra i predlaže mjere u svezi s obavljanjem komu
nalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te u svezi s lokalnom in
frastrukturom,
.. - razmatra i predlaže mjere uređenja prostora, zaštite i
unapređenja prirodnog okoliša.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova koji
se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda znanstvenih,
stručnih i javnih djelatnika.
Članak 40.
Odbor za razvoj Općine:
- razmatra i predlaže strategiju gospodarskog, turističkog,
kulturnog i socijalnog napretka Općine,
- razmatra i predlaže mjere koje se odnose na prostorno
planiranje, zaštitu graditeljske baštine, zaštitu prostornih re
sursa, zaštitu i promicanje zaštite okoliša,
- obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i
aktima Vijeća.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 7 članova, ko
ji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda gospodarstve
nika, znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te predstav
nika političkih stranaka koje imaju svoje članove u Vijeću.
Članak 41.
Odbor za zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i zaštitu po
trošača:
- razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem zdrav
stvene zaštite,
- razmatra i predlaže mjere zaštite starih i imovinski rlezbrinutih osoba, te druga pitanja socijalne skrbi,
- razmatra i predlaže mjere u svezi sa zaštitom potrošača,
- obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i
aktima Vijeća.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova koji
se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda znanstvenih,
stručnih i javnih djelatnika.
Članak 42.
Odbor za financije i proračun;
- razmatra sustav financiranja javnih potreba u Općini
Baška,
- razmatra proračun, odluku 6 izvršavanju proračuna i za
vršni račun općinskog proračuna,
- razmatra druga pitanja proračuna i financija,
- obavlja i druge poslove određene ovim Posiovnikom i
aktima Vijeća.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji
se biraju iz redova članova Vijeća, znanstvenih i stručnih in
stitucija, te predstavnika političkih stranaka koje imaju svo
je članove u Vijeću.
Članak 43.
Odbor za informiranje, međuopćinsku i međunarodnu su
radnju:
- vodi brigu o točnom i blagovremenom informiranju gra
đana,
- razmatra pitanja iz međuopćinskih i međunarodnih od
nosa,
- surađuje s odgovarajućim tijelima općina u RH i drugih
zemalja,
;
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ak
tima Vijeća.

i
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Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji
se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih i javnih
djelatnika.

Odlukom se odlučuje i o izboru odnosno imenovanju i
razrješenju, te o davanju suglasnosti na akte, kada je to
određeno pozitivnim propisima.

Članak 44.
Odbor za kulturu, predškolski odgoj i osnovno obrazova
nje:
- razmatra osiguravanje potreba građana u oblasti kultu
re, predškolskog odgoja i odgoja i osnovnog obrazovanja,
- prati provođenje politike u tim oblastima,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ak
tima Vijeća.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova koji
se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, struč
nih i javnih djelatnika.

Članak 51. '
Zaključcima se zauzima stajalište o temama koje Vijeće
razmatra.
Vijeće može na osnovi ocjene stanja u pojedinoj oblasti
zaključkom obvezati predsjednika Vijeća, Jedinstveni
upravni odjel ili radno tijelo Vijeća na poduzimanje odgova
rajućih mjera ili aktivnosti iz njihova djelokruga rada.
Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pitanjima.
Naputcima i uputama se propisuje način rada Jedinstve
nog upravnog odjela.
Preporukom se na temelju podnesenih predstavki i pritu
žbi o nepravilnostima u radu tijela Vijeća ukazuje na mo
gućnost njihova razrješenja.
Deklaracijom se izražava opće stajalište Vijeća o pita
njima važnim za Općinu Baška.

Članak 45.
Odbor za tjelesnu kulturu, šport i tehničku kulturu:
- razmatra provođenje osiguranja potreba građana u
ovim oblastima,
- prati provođenje politike u ovim oblastima,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ak
tima Vijeća.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova koji
se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda znanstvenih,
stručnih i javnih djelatnika.
Članak 46.
Mandatna komisija:
- podnosi izvješće Vijeću o prestanku mandata, odnosno
o mirovanju mandata člana Vijeća, o početku mandata
člana Vijeća od strane zamjenika člana Vijeća,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ak
tima Vijeća.
Mandatna komisija ima predsjednika, potpredsjednika i
jednog člana koji se biraju iz reda članova Vijeća.
Članak 47.
Predsjednik radnih tijela, čiji članovi ne moraju biti ob
vezno i članovi Vijeća, mora biti član Vijeća.
V. AKTI VIJEĆA
Članak 48.
Vijeće na osnovi prava i obveza određenih zakonom, Sta
tutom Općine Baška i ovim Poslovnikom donosi statut, po
slovnik o radu, pravilnike, odluke, proračun, godišnji obra
čun proračuna, deklaracije, preporuke, zaključke, upute i
naputke, te daje vjerodostojna tumačenja akata koje donosi.
Vijeće donosi pojedinačne akte i rješenja u slučajevima
određenim pozitivnim propisima.
Vijeće može odlukom, poveljom, zahvalnicom ili drugim
aktom, državljanina Republike Hrvatske ili stranog držav
ljanina, koji je zaslužan za Općinu Baška, proglasiti poča
snim građaninom Općine Baška.
Članak 49.
Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo Vijeća i
upravnog tijela Općine Baška, te način i odnosi u Vijeću,
donose se u obliku odluke, poslovnika ili pravilnika.
Članak 50.
Odlukom se uređuju odnosi iz djelokruga Općine Baška
koji su od općeg značenja za građane i pravne osobe, te pro
pisuju njihova prava i dužnosti, odnosno utvrđuju pitanja od
interesa za Općinu Baška.

Članak 52.
Akte Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća.
Na izvornike akata Vijeća stavlja se pečat Vijeća. Pod iz
vornikom podrazumijeva se onaj tekst akta koji je usvojen
na sjednici Vijeća.
O izradi izvornika akta Vijeća, stavljanju pečata na izvor
nik akta, o čuvanju izvornika i očevidniku izvornika brine
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 53.
Odluke i drugi akti Vijeća, vjerodostojno tumačenje akta,
te odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske župa
nije.
Zaključci koje donosi Vijeće objavljuju se u službenom
glasilu iz stavka 1. ovoga članka po posebnoj odluci Vijeća.
Akti koji su po ocjeni predsjednika Vijeća od neposred
nog interesa za građane Općine, ističu se na oglasnim plo
čama u naseljima Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor.
Akti koji se iz tehničkih razloga ne mogu istaknuti na na
čin određen u stavku 3. ovoga članka, dostupni su građa
nima u prostorijama Općine Baška, o čemu se građanima
daje informacija na odgovarajući način.
O objavljivanju akata brine pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 54.
Postupak donošenja akta pokreće se podnošenjem prijed
loga akta.
Pravo podnošenja prijedloga akta ima predsjednik Op
ćinskog vijeća, član Vijeća, Klub članova Vijeća, radno ti
jelo Vijeća, osim u slučajevima kada je odredbama ovoga
Poslovnika određeno da pojedini prijedlog može podnijeti
određeno tijelo ili određeni broj članova Vijeća.
Članak 55.
Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje odre
đenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga
rada Vijeća.
Vijeće je dužno raspraviti prijedlog iz stavka 1. ovoga
članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 5% birača
upisanih u popis birača Općine Baška.
Vijeće je dužno o prijedlogu odlučiti u roku od 3 mjeseca
od dana podnošenja prijedloga i o istome obavijestiti pred
lagatelja.
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jeca, predsjednik Vijeća utvrdit će da amandman nije pri
hvaćen.
Ako se provodi poimenično glasovanje, pročelnik Jedin
stvenog upravnog odjela prozvat će člana Vijeća, koji se
tada izjašnjava da li je »za«, »protiv« ili »suzdržan« od gla
sovanja.
Po završetku prozivanja, ponovno se prozivaju članovi
Vijeća za koje je utvrđeno da nisu glasovali.
Glasove prebrojava pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela, odnosno osoba koju on ovlasti.
Članak 64.
Rezultat glasovanja objavljuje predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća ponovit će glasovanje i ponovno obja
viti rezultat glasovanja na zahtjev člana Vijeća koji zatraži
provjeru glasovanja.
Članak 65.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački
listići iste su veličine, oblika i boje, te ovjereni pečatom Vi
jeća.
Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasačkom se
listiću kandidati navode imenom i prezimenom prema abe
cednom redu prezimena, a zaokružuje se redni broj ispred
imena i prezimena pojedinog kandidata.
Kod glasovanja o pojedinom prijedlogu, pitanje mora biti
postavljeno jasno, a glasuje se »za« ili »protiv« odnosno
»suzdržan« prema uputi na listiću.
Glasačke listiće priprema djelatnik Jedinstvenog uprav
nog odjela.
Predsjedniku Vijeća kod tajnog glasovanja pomaže pro
čelnik Jedinstvenog upravnog odjela i član Vijeća kojeg
odredi predsjednik.
Član Vijeća kojega je predsjednik odredio da mu pomaže
kod tajnog glasovanja, nazočan je kod glasačke kutije.
Glasuje se osobno, jednim glasačkim listićem.
Nevažeći je listić koji je nepopunjeni, na kojem su dopi
sana nova imena ili se ne može na siguran način utvrditi za
koga je ili za što član Vijeća glasovao.
Na utvrđivanje rezultata glasovanja prelazi se nakon što
predsjednik Vijeća utvrdi da je glasovanje završeno.
Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovu predanih gla
sačkih listića.
Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja na istoj
sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi
pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se po istome postupku.
Članak 66.
Akt se može donijeti po hitnom postupku ako je to
nužno radi sprječavanja ili uklanjanja štete, odnosno ako
bi nedonošenje takve odluke u određenom roku imalo štet
ne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.
Razloge za hitnost postupka dužan je obrazložiti predla
gatelj akta.
Ako prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi član Vijeća, prijedlog mora svojim potpisom pod
ržati još najmanje 5 članova Vijeća.
Vijeće najprije glasuje o opravdanosti prijedloga za hitni
postupak, a zatim se raspravlja i odlučuje o aktu.
Na prijedlog akta koji se donosi po hitnom postupku,
amandmani se podnose do zaključenja rasprave.
Članak 67.
Prijedlog za vjerodostojno tumačenje akta može dati
predsjednik Vijeća, radno tijelo Vijeća i najmanje 3 člana
Vijeća.

Stranica 1411 — broj 21

Poticaj za davanje vjerodostojnog tumačenja akta može
dati najmanje 10 građana i pravna osoba.
Prijedlozi iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnose se pred
sjedniku Vijeća sa naznakom naziva akta, odredbe za koju
se traži tumačenje i razloge za to.
Predsjednik Vijeća upućuje prijedlog Odboru za statu
tarno-pravna pitanja radi ocjene njegove osnovanosti.
Ako Odbor za statutarno-pravna pitanja ocijeni da je pri
jedlog osnovan, utvrdit će prijedlog teksta vjerodostojnog
tumačenja akta i sa svojim izvješćem podnijeti ga Vijeću.
Odbor za statutarno-pravna pitanja, ako ocijeni da pri
jedlog nije osnovan, podnijet će Vijeću o tome izvješće.
VI. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
Članak 68.
1. Sazivanje sjednice
Sjednica Vijeća mora se sazvati najmanje jedanput u dva
mjeseca, a po potrebi i češće.
Vijeće može zasjedati i izvanredno na zahtjev predsjed
nika Vijeća, te većine članova Vijeća.
U zahtjevu za izvanredno zasjedanje Vijeća navode se
razlozi zbog kojih se traži izvanredno zasjedanje.
Ako je zahtjev podnijela većina članova Vijeća, predsjed
nik Vijeća dužan je sazvati sjednicu u roku od 8 dana od
dana prijema zahtjeva.
Ako sjednicu Vijeća ne sazove predsjednik u roku iz
stavka 4. ovoga članka, sjednicu je dužan sazvati potpred
sjednik Vijeća, u narednom roku od 15 dana.
Članak 69.
\
Članovima Vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog reda i
materijal o kojem će se raspravljati za redovite sjednice naj
kasnije 5 dana prije održavanja sjednice.
Iznimno, predsjednik Vijeća može, u slučajevima kada je
neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili
kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, sazvati
sjednicu Vijeća po hitnom postupku (telefonom, brzojavom,
teklićem i si.), bez dostave materijala za tu sjednicu, a
dnevni red za tu sjednicu predložiti na samoj sjednici.
Iznimno, članovima Vijeća se materijal uz pojedinu točku
dnevnog reda može dostaviti i naknadno ili na samoj sjed
nici.
U slučaju sazivanja izvanredne sjednice Vijeća, predsjed
nik može postupati na način predviđen u stavku 2. ovoga
članka.
Članak 70.
Redni broj sjednice, određuje se u nizu za sjednice koje
se održavaju tijekom jednog saziva Vijeća.
Članak 71.
2. Utvrđivanje kvoruma, odgoda i prekid sjednice
Predsjednik Vijeća otvara sjednicu kada prozivkom utvr
di da postoji nazočnost većine članova Vijeća.
Ako sjednici nije nazočan potreban broj članova Vijeća,
predsjednik Vijeća odgađa sjednicu za određeni sat istoga
dana ili za drugi određeni dan i sat.
Ako za vrijeme trajanja sjednice predsjednik utvrdi, ili ga
o istome upozori član Vijeća, da nije nazočan potreban broj
članova Vijeća, prekinut će sjednicu i zakazati nastavak
sjednice za određeni sat istoga dana ili za određeni drugi
dan i sat.
O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zaka
zanoj za drugi dan, pisanim se putem obavješćuju samo nenazočni članovi Vijeća.

Stranica 1412 '— broj 21

SLUŽBENE NOVINE

U slučaju odgode sjednice, predsjednik će zakazati sjed
nicu odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku od 5 dana
od dana odgode odnosno prekida sjednice.
Predsjednik Vijeća može i odgoditi sazvanu sjednicu naj
više za 8 dana, ako za to postoje opravdani razlozi.
Članak 72.
3. Prihvaćanje zapisnika
Zapisnik o radu na prethodnoj sjednici prihvaća se prije
utvrđivanja dnevnog reda.
J•.
Član Vijeća ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik. O
osnovanosti primjedbe na zapisnik, odlučuje se bez raspra
ve.
Ako se iznijete primjedbe prihvate, u zapisnik se unose
odgovarajuće izmjene ili dopune.
Zapisnik se prihvaća glasovanjem »za« ili »protiv«.
Članak 73.
4. Dnevni red
Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Vijeća.
Na predloženi dnevni red, član Vijeća ili ovlašteni pred
lagatelj akta ima pravo podnijeti pisani prigovor najkasnije
jedan dan prije zakazane sjednice Vijeća.
Pisani prigovor na predloženi dnevni red može se podni
jeti ako predsjednik Vijeća nije uvrstio u prijedlog dnevnog
reda predmet koji mu je dostavljen najmanje 30 dana prije
održavanja sjednice.
Ako je prigovor opravdan, predmet se uvrštava u dnevni
red bez rasprave.
Ako prigovor na predloženi dnevni red nije podnijet,
predloženi dnevni red smatra se utvrđenim, te se o njemu
posebno ne glasuje.
Članak 74.
Predsjednik Vijeća može nakon što je poziv za sjednicu s
prijedlogom dnevnog reda upućen članovima Vijeća, pisa
nim putem predložiti dopunu dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća može i na samoj sjednici predložiti da
se dnevni red dopuni pojedinim predmetom ili da se poje
dini predmet izostavi iz dnevnog reda.
O predloženoj promjeni dnevnog reda glasuje se na sjed
nici s time da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini
predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim o prijedlogu da se
dnevni red dopuni pojedinim predmetom.
Članak 75.
Predsjednik Vijeća objavljuje usvojeni dnevni red.
Predsjednik Vijeća može tijekom sjednice promijeniti re
doslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnev
nog reda.
Članak 76.
5. Predsjedanje i sudjelovanje
Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik Vijeća, a ako je on
odsutan ili spriječen, sjednici predsjeda potpredsjednik Vi
jeća.
(
Članak 77.
Sjednici Vijeća kao gosti mogu prisustvovati svi oni koje
je pozvao predsjednik Vijeća.
Članak 78.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego zatraži i do
bije riječ od predsjednika Vijeća.
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Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja
prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta rasprave, predsjed
nik Vijeća opomenut će ga da se drži teme dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme
dnevnog reda, predsjednik Vijeća će mu oduzeti riječ.
Predsjednik Vijeća daje članovima Vijeća riječ po redo
slijedu kojim su se prijavili.
Neovisno o redoslijedu, član Vijeća može dobiti riječ
kada želi govoriti o povredi Poslovnika ili kada želi ispraviti
navod za koji drži da je netočan.
Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo
predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća vodi brigu da govornik ne bude ome
tan ili spriječen u svom govoru.
Članak 79.
Ako član Vijeća zatraži riječ da bi ispravio navod za koji
smatra da je netočan, predsjednik Vijeća Će mu dati riječ
čim završi govor čiji se navod želi ispraviti.
Član Vijeća se u tom slučaju mora ograničiti na ispravak
netočnog navoda.
Članu Vijeća koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili ut
vrđenog dnevnog reda, predsjednik Vijeća daje riječ čim je
ovaj traži.
Predsjednik Vijeća dužan je poslije iznesenog prigovora
dati objašnjenje.
Članak 80.
Član Vijeća u raspravi treba govoriti kratko i u svezi s
predmetom rasprave.
Ograničenje trajanja govora može predložiti predsjednik
Vijeća.
O ograničavanju trajanja govora Vijeće odlučuje bez ra
sprave.
Članak 81.
Osoba koja je pozvana na sjednicu kao gost, a želi sudje
lovati u raspravi, dobit će riječ kao posljednja u redoslijedu
govornika.
Članak 82.
U raspravi na način opisan u člancima 78 - 80 može, bez
prava odlučivanja, sudjelovati i pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 83.
6. Red na sjednici i stegovne mjere
Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.
Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća može
članu Vijeća izreći:
- opomenu,
- opomenu s oduzimanjem riječi,
- udaljenje sa sjednice.
Stegovne mjere iz prethodnog stavka su izvršne i o njima
se ne vodi rasprava.
Članak 84.
Opomena se izriče ako član Vijeća svojim ponašanjem ili
govorom na sjednici remeti red ili na drugi način krši odred
be Poslovnika, a osobito ako:
- ne govori o predmetu o kojem se raspravlja,
- govori, a nije dobio riječ,
- svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,
- svojim govorom omalovažava ili vrijeđa članove Vijeća,
- na drugi način remeti red na sjednici.
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Članak 85.
Opomena s oduzimanjem rijeci izriče se ako član Vijeća:
- nakon izricanja opomene svojim ponašanjem ili govo
rom nastavi kršiti odredbe Poslovnika,
- na grublji način vrijeđa:ili narušava ugled predsjednika
Vijeća Uii člana Vijeća,
- narušava ugled 'Vijeća.
Članak 86.
Udaijenje sa sjednice izriče se članu Vijeća iada svojim
ponašanjem tnJiko naraJH red i prekrši odredim o\^oga Po
slovnika o radu na sjednici, tako da je daljnje održavanje
sjednice dovedeno u pitanje.
Ako je članu Vijeća izrečen
član Vijeća je dužan odmah napustiti sjednicu.
Protiv stegovne mjeTe udaljenja ;sa':$jednflce Vijeć^čian
Vijeća ima; pravo [prigovora.
Prigovor se podnmi predsjednBoj Vijeća najkasnije u.Toku ori 34 sata odi micanja ;$te^ovne;in5eTC,iaipi®Ji$5eiinMc Vi
jeća ^ upućuje ;swm članovima Vijeća.
•Predsjednik Vijeća unosi prigovor u ijJnevni red iduće
^Mišljenje o prigovoru daje Odbor za statutamo-pTavna
pitanja.
Odluka p prigovoru ;se donosi većinom gžasovanarinčniri
(članova Vijeća feez ^rasprave, tinte da pravo govana ima
isasmočian Vijećak^ii je podnk);^^
ra za statotarnofpravna-patanja.
Vijeće po prigovoru može potvrditi ili likinuti izrečenu
stegovnu mjeru.
• Odluka Vijeća je 'dcraoačna.
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Rasprava o prijedlogu akta obuhvaća raspravu o prijedlo
gu akta, te raspravu o podnesenim prijedlozima za izmjenu i
dopunu prijedloga akta.
Predlagatelj ima pravo tražiti riječi i tijekom rasprave, da
vati objašnjenja, izjašnjavati se o podnesenim amandma
nima, te o mišljenjima i primjedl^ama iznesenim UTaspravi.
Ako se u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog:reda
pojavi sumnja da se akt neće moći donijeti zbog manjkavo
sti podataka ili« dokumentacije u materijalu, Vijeće: može, na
prijedlog najmanje 3 člana Vijeća, odlučiti da se očitovanje
o toj točki dnevnog reda < odgodi za narednu sjednicu, uz
upute predlagatelju da prijedlog dopuni odgovarajućim
podacima odnosi«) dokumentacijom.
Članak 9B.
P^ed^dnik Vijeća zakljiačuje raspravu; po pojedinoj1
dnevnogsTedaikada utvrdi da nema više prijavljenih govorPo zakljiiKčenju rasprave pTistupasse gtesovanju na način i
po postupku utvrđenim ovim Poslovnikom.

*m:czmmmK
(Saanak'194.

O radu na sjednici Vijeća vodi isezapšsnik.
ZapasnHcisadrži osnovnepodatkeoTadu sjednice,aaadjelovanpau Taspravi, te D draaesenmi oduikanaa.
Uzapasnik se unosi i Tezultat glasovanja D pojedinoj temi.
© izradizapjsnika brine pročemMcJedinitveni^ upravnog

fBsvojeni zapisnik potpisuje pr^sjeamk'^ijeća.
Izvornik zapisnika .pobranjnje ;se u;Jeđinstvenoni upravnomodjelu.
Sjednice :se Vijeća tonski snimaju.
Ako druge osotoe .koje m nazočne ^sjednici narušavaju
?3?nBeelHikJeđ
rad,predsjednikVVjjjenaciće ih oponaeniiti.
tPisaisjednHj: • Vjfećamoženarecđto iia:s&oBBte.izipreThHid- jeca na njegov zahtjev namegućiti T ^ ^
pasnika.
mog;stavWiiidaiji:rzti^
Uboški /zapis pobranjnje se u J Jedinstvenom upravnom
narušavaju red ina sjednici.
odjelu.
, Ato piedsjeaMk 'Vijeća ne može održati -red'na;sjedaici
imjerama navedenim u ižfamikn 83-86 ovoga LPosfovnika,
itee
Rad tijela

je javan,
trinžna
su i^pjrjzaati javnost oobavjja7. Tij*fc sjeltaice
njuposfova i i2wještavati D:s\rcm
Nakon otvaranja isjednice Tjrredsjednik Vijeća ii^je vpo- nog pnapćavanja li na iti^i;pi^liadaniBffl£in.
"Ma isjedndei Vjfeća rmogu hiti nazočni izvjestifcegi javnih
Ireiana objašnjenja umoriš radom ;sjednice i jdrfaavještenja
gJasiia i etektronskih medija, (kojima ;se izostavljaju pozivi
o rlrugnn prethodnim pitar#irna.
asa jsjednasai, prrijeđtaži akataii rkugi naatenjaii D!đcn^nna'ViHPoslije ntvrfnvaTipliMe^^
ijeće.TJaspravlja.
pojedinim fenjarrra Jinevni^fr^^
Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog dnevnog
rBeda-VHfli sefeez cria^^
* Granani ipTedstavnici zamterosTraa^ osofaaima• ju;pravo prisustvovati sjednicama Vijećassrtnne-da*udužni
[pismeno najaviti svoju nazočnost najkasnije tri iJana prije
^Predlagatelj aiito oiiRBSffla!i$Bgrw^
-njjeti uvodno usrneno izlaganje.
©rađani isu <dnzni isarvjesti^svoj jdimstwini*naa1toi:iToj,ia
'f^^on uvodneg rzlagan^ p^edi^arelja izvjestitelj-radnEg
-pravne
osdriDejiuŽKe suTiavestLimamiiipTezirnana osridaakkotijela maže usmeno iiiažki ^to^anj^t!teg nj^a.
je iće t)iti nazočne sjedmei, te njihove i jedinstvene matićne
CČianđik S2.
tirojeve.
?PredsjednikWijgća-nTOŽeo^raničm'^^to^
""Ma sjednici se o svlakom iprerimatu iz dnevne^ -reda naj
sustvuju jsjednki zbeg [prostornih onvjeta ci održavanja rreria
prije -raspravlja, aizatim ođuiču^
nassjedniei:
ila se o pojedinom pr^imietu Bećenaspravl^iti.
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Članak 97.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o
radu Vijeća i radnih tijela, mogu se davati službene izjave
i održavati konferencije za novinare.
Službene izjave o radu Vijeća daje predsjednik i druge
osobe koje na to ovlasti predsjednik, a konferencije za no
vinare održavaju se kad to odluči Vijeće ili predsjednik Vi
jeća.
SlužbeneNzjave o radu radnog tijela Vijeća daje predsjed
nik radnog tijela.
' Službenu izjavu o radu Jedinstvenog upravnog odjela da
je pročelnik Odjela.
Članak 98.
Općina Baška može izdavati publikacije kojima se objav
ljuju prikazi rada njenih tijela, izvješća s rasprava i odluke
tih tijela, prijedlozi koji se pripremaju za rasprave te druga
pitanja iz djelokruga rada Općine Baška ili koja su od nepo
srednog interesa za građane.
Članak-99.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni materijali Vijeća
koji u skladu sa posebnim propisima nose oznaku tajnosti.
Član Vijeća ne smije, na sjednici otvorenoj za javnost, iz
nositi podatke iz materijala navedenih u prethodnom stav
ku.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela određuje način
postupanja s aktima koji su označeni određenim stupnjem
povjerljivosti.
IX. OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIV
NIH I DRUGIH POSLOVA
Članak 100.
Odlukom o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela Op
ćine Baška određuje se djelokrug, osnove unutarnjeg ustroj
stva i druga pitanja važna za obavljanje stručnih, admini
strativnih i drugih poslova važnih za rad Vijeća.
X. RAD VIJEĆA U DOBA RATNOG STANJA ILI
NEPOSREDNE UGROŽENOSTI NEOVISNOSTI I JE
DINSTVENOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 101.
U doba ratnog stanja ih' neposredne ugroženosti neovis
nosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske Vijeće nastavlja
s radom sukladno odredbama pozitivnih propisa.
Na rad i ustrojstvo Vijeća primjenjuju se odredbe ovoga
Poslovnika, ako pozitivnim propisima ili aktima Vijeća ne
bude drugačije određeno.
članovi Vijeća su dužni osobno ili putem nadležnih tijela,
izvijestiti Vijeće o adresi stanovanja, rada i jedinice odnosno
ustanove oružanih snaga RH na koju im treba dostavljati
pozive za sjednice i druge obavijesti u svezi s obnašanjem
dužnosti člana Vijeća.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 102.
Sastavni dio ovoga Poslovnika je mišljenje koje je, u slu
čaju različitog tumačenja odredbi ovoga Poslovnika, dao
Odbor za statutarno-pravna pitanja, a prihvatilo ga Vijeće.
Članak 103.
Na dan stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje va
žiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća i radnih tijela Općin
skog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Županije pri
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morsko-goranske broj 34/94), Odluka o izmjeni i dopuni Po
slovnika o radu Općinskog vijeća i radnih tijela Općine Ba
ška (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj
20/97), Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vi
jeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske
županije broj 7/98), Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Pri
morsko-goranske županije broj 5/99).
Članak 104.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga darta od dana ob
jave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župani
je.
Klasa: 021-05/01-01/12
Ur. broj: 2142-03-01-4
Baška, 7. rujna 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA
Predsjednik
Marijan Dekanić, v. r.

16.
Temeljem članka 68. Zakona p lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), čla
naka 30. do 44. Zakona o financiranju lokalne i područne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93,
69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01), te članaka 16. i 26. Sta
tuta Općine Baška, Općinsko vijeće Općine Baška na sjed
nici održanoj 7. rujna 2001. godine donijelo je
ODLUKU
o općinskim porezima Općine Baška
I. Temeljne odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se općinski porezi, kao prihodi
Općine Baška, kojima u okviru samoupravnog djelokruga
Općina Baška slobodno raspolaže.
Članak 2.
Općina Baška uvodi i istoj pripadaju sljedeći porezi:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
!
3. porez na tvrtku ili naziv
4. porez na korištenje javnih površina.
IL Porez na potrošnju
Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića
(prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakija, žestoka pića),
piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na
području Općine Baška.
Članak 4.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba
koja pruža ugostiteljske usluge.
Osnovicu-poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića
koje se proda u ugostiteljskim objektima.
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Članak 5.
Porez iz članka 3. ove Odluke plaća se po stopi od 2% od
osnovice na koju se plaća porez na potrošnju u rokovima
propisanima za plaćanje poreza na dodanu vrijednost.
III. Porez na kuće za odmor
Članak 6.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe
koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Baška.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili
stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
Članak 7.
Porez na kuće za odmor na području Općine Baška plaća
se:
- za objekte na području naselja Baška u visini od 15,00
kn po metru četvornom korisne površine objekta,
- za objekte na području naselja Batomalj, Draga Bašćan
ska i Jurandvor u visini od 12,00 kn po metru četvornom
korisne površine objekta,
temeljem ispostavljenog Rješenja Porezne uprave-Ispostava Krk u jednokratnom godišnjem iznosu.
Članak 8.
Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatra se:
- zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva,
oruđa i drugog pribora,
- zgrada, dio zgrade ili stan koji se ne mogu koristiti zbog
starosti, trošnosti, ratnih razaranja i prirodnih nepogoda,
- zgrade u kojima su smješteni prognanici i izbjeglice,
- odmaralište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (re
gionalne) samouprave koja služe za odmor djece do 15 go
dina starosti.
Članak 9.
Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom
poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji
se odnose na mjesto gdje se nalaze objekti, korisnu površi
nu, te ostale podatke koji su bitni za utvrđivanje obveze.
Podatke iz prethodnog stavka treba dostaviti do 31.
ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
Članak 10.
Porez na kuće za odmor ne plaćaju vlasnici objekata koji
imaju prebivalište na području Općine Baška, što dokazuju
potvrdom o prebivalištu.
IV. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 11.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke
osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na doho
dak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.
Osobe iz prethodnog stavka koje u svome sastavu imaju
poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, pro
dajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za svaku po
slovnu jedinicu.
Članak 12.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se jednokratno u godiš
njem iznosu prema Rješenju Porezne uprave-Ispostava
Krk i to u iznosu kako slijedi:
- za obveznike plaćanja poreza na dohodak od obrta i slo
bodnih zanimanja, za fizičke osobe koje obavljaju samostal
nu djelatnost, te za obveznike koji zapošljavaju do 25 rad
nika 1.000,00 kn

kn

- za obveznike koji zapošljavaju 26 i više radnika 2.000,00
Članak 13.

Obveznici koji ne obavljaju djelatnost tijekom cijele godi
ne plaćaju 50% iznosa poreza na tvrtku ili naziv iz prethod
nog članka.
Obveznici koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez
na tvrtku ili naziv.
V. Porez na korištenje javnih površina
• Članak 14.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizič
ke osobe koje koriste javnu površinu za držanje raznog ma
terijala i robe, odlaganje građevnog materijala i građevnog
otpada i si., a koje ne služi obavljanju djelatnosti trgovine,
odnosno prodaji proizvoda i pružanju usluga, u iznosu od
5,00 kn/m dnevno.
Članak 15.
Javnom površinom se smatraju sve površine koje su u
stvarnosti vlasništvo Općine Baška, a koje slobodno i ne
smetano koriste građani za svoje potrebe (vožnju, šetnju,
prolaz, odmor i rekreaciju, okupljanja i si.) i dijele se na:
- javne prometne površine: ulice, ceste, trgovi, prolazi,
javne stube, parkirališta, nogostupi, autobusne postaje, taksi
stajališta i si.,
- javne zelene površine: perivoj, park, park-šuma, drvo
red, živica, cvjetni rasadnik, travnjak, dječje igralište, re
kreacijska površina, zelena površina uz cestu u naselju i
uz javni objekt i si.,
- površine namijenjene javnim priredbama, tržnice na
malo, funtane, javni izljevi, jarci oborinske vode u naselju
i slične površine.
Općina Baška održava javne površine, upravlja istima,
određuje način i uvjete korištenja javnih površina, te obav
lja nadzor korištenja istih.
Članak 16.
Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina
donosi Porezna uprava-Ispostava Krk, a na temelju odobre
nja za korištenje javne površine koje izdaje tijelo nadležno
za komunalne poslove u Općini Baška.
VI. Zajedničke odredbe
Članak 17.
Porezi iz članka 2. ove Odluke uplaćuju se u korist Pro
računa Općine Baška.
Članak 18.
Razrez poreza iz članka 2. ove Odluke, obračun, naplatu
i nadzor provodi Porezna uprava, Ispostava Krk, koja po
kreće i prekršajni postupak protiv prekršitelja u skladu s ka
znenim odredbama.
Članak 19.
U svezi s razrezom, naplatom, žalbom, obnovom po
stupka, zastarom i drugim postupovnim odredbama pri pla
ćanju općinskih poreza na odgovarajući način se primjenju
ju odredbe Zakona o porezu na dohodak.
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AH. Kaznene odredbe
Članak 20.
Protiv prekršitelja odredbi članka 5. i članka 9. ove Odlu
ke primijenit će se kaznene odredbe članka 89. Zakona o
financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave
(»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00,73/00,127/00,
59/01).
VUL Prijelazne i završne odredbe
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
općinskim porezima (»Službene novine« Primorsko-goran
ske županije broj 7/94).

Petak, 21 rujna 2001.
Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a
primjenjuje se od 01. listopada 2001. godine.
Klasa: 021-05/01-01/12
Ur. broj: 2142-03-01-5
Baška, 7. rujna 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA
Predsjednik
Marijan Dekanić, v. r.

